Prefeitura do Município de Jandira
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2017

OBJETO: Credenciamento e recebimento de proposta para a seleção e formalização
de parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC) objetivando o atendimento
educacional de Creche e Pré-Escola para crianças de 06 (seis) meses a 5 (cinco)
anos de idade.

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, a comissão de Seleção do
chamamento público reuniu-se para a conclusão da avaliação dos documentos e
classificação das propostas apresentadas no chamamento público nº 001/2017.
Ficando a classificação da seguinte forma:

Etapa de Ensino - Creche

Classificado: 1º lugar – Associação Caritas São Francisco (7,0 pontos) para atendimento
de 442 crianças
Observações e quesitos: necessidade de readequação do Projeto Político
Pedagógico e definição/ampliação dos objetivos do objeto do chamamento
2º lugar – APAMI - Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de
Jandira (6,0 pontos) para atendimento de 46 crianças
Observações e quesitos: ausência do Projeto Político Pedagógico e
readequação do Plano de Trabalho.

Etapa de Ensino - Pré-Escola

Classificado: 1º lugar – Associação Caritas São Francisco (7,0 pontos) para atendimento
de 252 crianças
Observações e quesitos: necessidade de readequação do Projeto Político
Pedagógico e definição/ampliação dos objetivos do objeto do chamamento
2º lugar – APAMI - Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de
Jandira (6,0 pontos) para atendimento de 80 crianças
Observações e quesitos: ausência do Projeto Político Pedagógico e
readequação do Plano de Trabalho.
2º lugar – Comunidade Kolping de Jandira (6,0 pontos) para atendimento
de 110 crianças
Observações e quesitos: ausência do Projeto Político Pedagógico e
readequação do Plano de Trabalho.
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Prefeitura do Município de Jandira
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JANDIRA
Chamamento público nº 001/2017 para seleção e formalização de parceria com
Organizações da Sociedade Civil (OSC) objetivando o atendimento educacional de creche
e Pré-Escola para crianças de 06 (seis) meses a 05 (cinco) anos de idade conforme Lei n°
13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, pelo
Decreto Municipal nº 3.843, de 06 de setembro de 2017 e pelos demais normativos
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital 001/2017. A Prefeitura do Município
de Jandira, por este instrumento e através da Secretaria da Educação deu início aos
trabalhos na cessão da chamada pública no dia cinco de janeiro de dois mil e dezoito ás
10 horas, suspendendo em seguida pelo tempo regimental de 30 minutos, retomando os
trabalhos com o recebimento e abertura dos envelopes das OSC (Comunidade Kolping de
Jandira, APAMI - Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Jandira e
Associação Caritas São Francisco) que apresentaram os documentos de qualificação e
credenciamento, junto com as respectivas propostas, sendo habilitadas atendendo as
condições na integra do Edital. Aos selecionados caberá a assinatura do termo de
colaboração. Encerrada a seleção pela comissão composta: presidente Sra. Lilian Cristina
Riston, membros Sra. Carmem Silvia Bedaque Sanches, Sra. Adriana Messias Freire
Aquarelli, Sra. Luzia Matos Carreteiro, Sr. Lucimar Henrique.
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