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 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 
ATA DA REUNIÃO COMISSÃO DE SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 – CMDI 
Objeto: Seleção de Organização da Sociedade Civil para parceria, em regime de mútua cooperação 
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do projeto: 
Trilhando a Longevidade Ativa, para idosos objetivando resgatar e valorizar o papel social do idoso, 
seus saberes, experiência e vivências, através da oferta de oficinas, encontros e atividades com a 
comunidade que favoreçam concretamente sua participação social, o envelhecimento saudável e a 
valorização do idoso, a partir dos conceitos básicos do “Envelhecimento Ativo”. 
Aos sete (07) dias do mês de dezembro de 2018, às 14h, na sala do Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso, na Casa dos Conselhos, à rua Maximiano Mendes, 154, Santa Cruz, CEP 15014-190, São 
José do Rio Preto/SP, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção do Chamamento Público a 
fim de realizar a análise da proposta apresentada pela Organização de Sociedade Civil (OSC) 
Associação das Damas de Caridade / Lar de Fátima. Os membros da Comissão de Seleção 
analisaram e pontuaram a proposta com base nos critérios de julgamento especificados no edital, 
sendo: 0=Insatisfatório; 1=Satisfatório; 2=Plenamente Satisfatório, observados os pesos de cada item, 
sendo nota mínima zero (0) e máxima quatro (4). Segue pontuação no quadro abaixo: 
Item Critério Peso Pontuaçã

o 
Nota 

A Consonância entre os objetivos, metas e resultados. 1 2 2 
B Metodologia coerente com os objetivos do serviço. 2 2 4 
C Indicadores para acompanhamento e avaliação. 1 2 2 
D Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor 

de referência. 
2 2 4 

E Custos: detalhamento de todas as despesas para 
operacionalização do serviço através de planilha orçamentária. 

2 2 4 

F Propostas que atendem a legislação e normativas pertinentes a 
Política Nacional de Assistência Social e a Política Nacional do 
Idoso. 

2 2 4 

H Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, 
referente ao serviço proposto no edital. 

1 2 2 

I Tempo de experiência em projetos voltados ao objeto do edital. 2 1 2 
De acordo com o previsto no item 6.4.3 do edital de Chamamento Público 002/2018-CMDI fica 
classificado o plano de trabalho da OSC Associação das Damas de Caridade / Lar de Fátima com 24 
pontos e declarada pela Comissão de Seleção que é a organização selecionada no processo de 
Chamamento Público. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja ata será assinada 
pelos membros presentes da Comissão de Seleção. 

São José do Rio Preto, 07 de dezembro de 2018. 
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Comissão de Seleção 
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Comissão de Seleção 
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Osvaldo Valeretto 

Comissão de Seleção 


