
        

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 
Av. Paraguassu, nº1881, Centro, Capão da Canoa-RS - CEP 95.555-000 

Fone (51) 3625-1766/ 3625-2112 

PARECER DE COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Trata-se de seleção das propostas apresentadas referente ao Chamamento 

Público Nº 001/2023 para seleção de Organizações da Sociedade Civil-OSC para 

efetivação de Termo de Colaboração, em regime de mútua colaboração, a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco para o exercício de um  

(01) um ano, sendo prorrogável conforme previsão legal. 

 

O objeto do chamamento público tem por execução do Serviço de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, inclusive com deficiência, de 

zero a dezessete anos, 11 meses e 29 dias de idade, afastados do convívio familiar 

por meio de medida protetiva de acolhimento (ECA, artigo 101, VII), em função de 

abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente 

impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, na modalidade Casa 

Lar, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

 

Assim, em análise aos planos de trabalhos entregues, foi solicitada a 

manifestação da área técnica em consonância com o disposto no item 13.1.6 do 

edital de chamamento público, conforme assim descrito: 

 

“13.1.6. A Comissão de Seleção, para julgamento e classificação das 
propostas, poderá solicitar a manifestação das áreas técnicas e jurídica e, 
inclusive, poderá solicitar a manifestação das áreas técnicas e jurídica e, 
inclusive, poderá contar assessoramento de especialista que não seja 
membro desse colegiado”. 
 

Desta forma, com base nos planos de trabalhos apresentados pelas 

entidades, bem como pelos pareceres técnicos emidos para análise as proposta, 

realizados pelas técnicas de assistência social, conforme pareceres anexados ao 

presente expediente, passamos a avaliação individualizada e a pontuação conforme 

previsão disposta no item 13.2 do edital: 
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QUESITO PONTUAÇÃO ALDEIAS 

INFANTIS 

SOS BRASIL 

ASSOCIAÇÃO 

BENEFICIENTE 

PROJETO 

RESTAURAR 

ADEQUAÇÃO 2,0  2,0 2,0 

CONSISTÊNCIA 2,0 1,0 1,0 

CAPACIDADE TÉCNICA 

OPERACIONAL 

4,0 3,0 4,0 

SUSTENTABILIDADE 1,0  0,5 1,0 

VALOR GLOBAL 1,0  0,5 1,0 

PONTUAÇÃO FINAL 7,0 9,0 

 

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO 

 

ORDEM DE  

CLASSIFICAÇÃO 

ENTIDADE 

1º ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PROJETO RESTAURAR 

2º ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 

 

É o parecer. 

 

 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

Carlos José Eckermann 

Carla Denise Centeno Mauttone 

Cristiane Ludtke de Carvalho 
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