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COMUNICAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 
 
No dia 16 de março de 2021, às 10h00, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção comissão de 1 
seleção para julgamento do chamamento público da secretaria de planejamento e meio ambiente nº 02/2020 2 
na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, situada no Paço Municipal, na Avenida Washington Luiz, nº 3 
75, no Centro, na cidade de Itanhaém, SP, para fins de abertura da proposta e julgamento. Realizada abertura 4 
do envelope contendo a proposta da entidade ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO PET SALVE FAUNA E FLORA DE 5 
MONGAGUÁ, passando a ser analisada a avaliação de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos 6 
pelo Chamamento Público, a qual ao final foi pontuada conforme descrito a seguir: (A) Adequação da 7 
proposta aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria: 8 
Considerando a ausência do atendimento ao item 7 do anexo VI – recursos humanos, especificamente na 9 
ausência dos cargos de auxiliar veterinário, auxiliar de captura de animais e auxiliar de manejo de animais, 10 
bem como a ausência de previsão de capacitação técnica e vacinação da equipe de trabalho: 05(cinco) 11 
pontos; (B) Informações sobre as atividades a serem executadas, metas a serem atingidas e os indicadores 12 
que aferirão o seu cumprimento: 10 (dez) pontos. (C) Especificação e qualificação dos recursos humanos que 13 
disponibilizarão para o serviço: a proposta contém informações precisas sobre a equipe que será 14 
disponibilizada para as atividades relativas ao objeto da parceria, indicando a qualificação profissional e 15 
atribuições, além do número de pessoas que será empregado para a execução das atividades inerentes ao 16 
ajuste a ser formalizado: Considerando a ausência do atendimento ao item 7 do anexo VI – recursos 17 
humanos, especificamente na ausência dos cargos de auxiliar veterinário, auxiliar de captura de animais e 18 
auxiliar de manejo de animais, bem como a ausência de previsão de capacitação técnica e vacinação da 19 
equipe de trabalho e ainda a ausência de indicação da qualificação profissional e atribuições da equipe. 20 
0(zero) pontos; (D) Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa 21 
ao valor global da proposta: O valor global proposto é igual ou até 10% mais baixo do que o valor de 22 
referência: 05 pontos; (E) Capacidade técnico- operacional da proponente, por meio de experiência 23 
comprovada na realização de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 24 
semelhante: Não atendimento: 0(zero) pontos; (F) Contrapartida da OSC: a OSC oferece contrapartida em 25 
bens ou serviços ou em bens e serviços, apontando o valor correspondente em reais, o qual será abatido do 26 
valor de referência: Não foi apresentada contrapartida: (zero) pontos. A pontuação máxima global atingida 27 
pela entidade proponente foi de 20 (vinte) pontos. Conforme item 7.5.7, serão eliminadas as propostas cuja 28 
pontuação total for inferior a 30(trinta) pontos, bem como a que receber nota 0(zero) em um dos seguintes 29 
critérios de julgamento: “a”, “b”, “c”, ou “d”.  Após julgamento, a proposta apresentada foi julgada 30 
insatisfatória. Sem mais assunto a tratar, a reunião foi encerrada. 31 
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