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COMISSÃO DE SELEÇÃO
ATA DE REUNIAO ORDINÁRIA
Aos dias 12,13,14 e 17 de Agosto de 2020, na sala da Comissão, situada a Rua Ernani do Amaral Peixoto, nº 169, sob a presidência de Suely Werneck Cotta , presentes os membros , Alexandre Teixeira Trino, Ana Cristina Loivos Porto, Erica Lima Teixeira Neves e Sonia Siqueira da Silva Araujo, foram realizadas reuniões da Comissão de Seleção.
Item de pauta: análise e deliberação das propostas de trabalho entregues, referente ao Edital de Chamamento Público nº 001/2020, cujo objeto consiste na Escola da Família: promovendo práticas parentais com afeto, sem violência.

Três Organizações da Sociedade Civil (OSC) interessadas apresentaram propostas:
	1) CEDAC – CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA: entregou envelope lacrado contendo documento impresso e digital. A proposta de trabalho encontra-se nas folhas: 10 a 20. 
	2) FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos: entregou envelope lacrado contendo documento impresso e digital. A proposta de trabalho encontra-se nas folhas: 75 a 194. 
	3) IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional: entregou envelope lacrado, contendo documento impresso e digital. A proposta de trabalho encontra-se nas folhas: 27 a 65.  

As Organizações também apresentaram as propostas em formato digital, na forma a seguir:
	1) CEDAC – CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA: Apresentou pen drive, contendo na íntegra os documentos apresentados de forma impressa.
	2) FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos: apresentou pen drive, contendo na íntegra os documentos apresentados de forma impressa.
	3) IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional: apresentou CD-Rom, contendo apenas uma planilha de cotação de materiais a serem utilizados no desenvolvimento do projeto.
Todas as propostas foram entregues tempestivamente, isto é, até o dia 18/03/2020.

Iniciada a análise, verificou-se que o subitem do Edital 8.4.2 exige que todas as folhas estejam numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da Organização. Sobre esse ponto a Comissão analisou:
	1) CEDAC - CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA : Todas as páginas estavam numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal da OSC.
	2) FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos : Todas as páginas estavam numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal da OSC. 
	3) IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional: Todas as páginas estavam numeradas, rubricadas e assinadas pelo representante legal da OSC. 

No item 5.2, alínea “a” do Edital, que exige a Declaração de Ciência e Concordância, a Comissão observou que:
	1) CEDAC - CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA: A OSC apresentou a declaração exigida como condição para participação no presente Chamamento Público (anexo II) na folha: 40.
	2) FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos: A OSC apresentou a declaração exigida como condição para participação no presente Chamamento Público (anexo II) na folha: 195
	3) IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional: A OSC não apresentou a declaração exigida como condição para participação no presente Chamamento Público (anexo II).

Em sequência a Comissão passou ao julgamento individualizado, a partir dos critérios contidos no subitem 8.5.5 do Edital. Após o julgamento das propostas, a média aritmética das notas de cada membro da comissão foi: 

CEDAC – CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA
MÉDIA:
18,0
FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos
MÉDIA:
23,0
IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional
MÉDIA:
11,0

A comissão concluiu pela eliminação da proposta da CEDAC - CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA por uma razão:  
1. A OSC zerou o critério 3 da tabela 2 do item 8.5.5 do edital, tendo em vista que o seu projeto técnico não abordou os aspectos teóricos de no mínimo quatro temáticas de referência para as oficinas de formação e para os grupos educativos de formação parental na perspectiva da ressignificação das relações.

No que tange à eliminação da IPCEP - Instituto de Psicologia Clínica, Educacional e Profissional, cumpre esclarecer que, apesar da OSC não ter apresentado a Declaração de Ciência e Concordância (anexo II), o que por si só já a eliminaria do certame, haja vista que tal declaração é exigida (subitem 5.2, alínea “a”) como condição de participação no presente edital de chamamento público, a Comissão de Seleção ainda concluiu pela eliminação da proposta da referida OSC por mais duas razões:
	A Comissão atribuiu nota zero ao critério de avaliação 1 tabela 2 do subitem 8.5.5 do edital, uma vez que a OSC não comprovou a experiência na execução de projeto e/ou  na formação de profissionais de saúde com ênfase na área de promoção de saúde, na temática da parentalidade e prevenção ou temas correlatos. 
	A OSC zerou o critério 3 da tabela 2 do subitem 8.5.5 do edital, tendo em vista que o seu projeto técnico não abordou os aspectos teóricos de no mínimo quatro temáticas de referência para as oficinas de formação e para os grupos educativos de formação parental na perspectiva da ressignificação das relações.


Nos termos do subitem 8.5.1 do Edital, a classificação final conforme a pontuação obtida pela organização foi: 
1º lugar: FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos com 23,0 pontos.
 Por todo o exposto, a Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 001/2020 concluiu pela seleção da proposta apresentada pela organização FINATEC - Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos.

Por fim, informa-se que o inteiro teor da análise realizada pela Comissão de Seleção se encontra no sítio eletrônico da FMS http://saude.niteroi.rj.gov.br, bem como nos autos do processo administrativo.
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