EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 001/2019
PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO.
PARECER TÉCNICO
Seleção Pública de Projetos das Organizações da Sociedade Civil, registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, de Atendimento,
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município
de Cachoeiro de Itapemirim para cofinanciamento com Recursos do Fundo da Infância
e Adolescência (FIA) através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social que
melhor se adequar à proposta contida no EDITAL nº 001/2019.
O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente publicou no Diário
Oficial no dia 25/06/2019 o presente Edital. Criou a Comissão de Seleção por meio da
Resolução 131/2019, com alterações de sua composição. Este parecer visa analisar a
proposta

do

edital

de

chamamento

público

avaliando

os

aspectos

gerais

estabelecidos.
Este parecer visa analisar a proposta do edital de chamamento público avaliando os
aspectos gerais estabelecidos, levando-se em consideração a experiência da OSC, a
descrição dos serviços oferecidos, comprovação de aptidão para o desempenho do
serviço, instalações físicas e mobiliários disponíveis, recursos humanos (equipe
técnica), os resultados e a planilha orçamentária.
As entregas das propostas pelas Organizações da Sociedade Civil ocorreram de
acordo com o item 27; DO CRONOGRAMA do presente Edital de Chamamento
Público.
Casa Verde: Semeando a Esperança; Grupo Escoteiro BADEN-POWELL, Projeto
Nossa Criança: Você pode mudar a ida de uma criança. “Associe Esporte e Educação
e Salve Vidas”; Villagindo: Um Espaço de crescimento; Associação de pais e Amigos
dos Excepcionais; Instituto de Desenvolvimento Cultural, Educacional e Social do Sul
do ES – COMPASSOS; Instituto Nossa Senhora da Penha; Inspetoria São João Bosco
– ISJB “Sou aprendiz, faço meu futuro”; Organização da Sociedade Civil Instituto de
Pesquisa e Apoio Harmonia Ambiental e Social; Itabirense Esporte Clube; Liga
Desportiva de Cachoeiro de Itapemirim; Organização da Sociedade Civil Liga Urbana
Social de Basquete – LUSB; Associação Esportiva Alto Independência Futebol Clube –
Molecada Primeiro Mundo.

Conforme o item 10. PONTUAÇÃO E PESO ATRIBUÍDOS AOS CRITÉRIOS,
atribuem-se a seguinte pontuação as propostas:
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Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil
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respeitou

requisitos

preestabelecidos totalizando 21 pontos, porém, para firmar o Termo de Colaboração
com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, sugerimos adequação da proposta, no item
proposta orçamentária. A Comissão indica a retirada da Planilha de detalhamento de
aplicação dos recursos financeiros e de despesas o valor de R$ 27.200,00 (vinte e
sete mil duzentos reais), da folha de pessoal Coordenação Executiva e Financeira,
Coordenação Pedagógica e Coordenação de Convivência, sabendo que esses cargos
já são necessários e já integra a folha de pagamento para o funcionamento do Projeto,
uma vez que eles fazem o serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo,
conforme descrito artº 7, parágrafo IV. Que passar o Projeto o valor de R$ 22.400,00
(vinte e dois mil quatrocentos reais). Destacamos que a proposta é de grande
relevância social que atenderá crianças e adolescentes dos Projetos Sociais, com
objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social, combater à pobreza,
vulnerabilidade social e fortalecimento de vínculos. A Comissão de Seleção aprova a
totalidade do valor pleiteado de R$ R$ 22.400,00 (vinte e dois mil quatrocentos reais);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Grupo Escoteiro Baden-Powell respeitou requisitos preestabelecidos e obteve a
totalização de 20 pontos. Na descrição das instalações físicas, o espaço é cedido pela
prefeitura, na Ilha da Luz, sendo que este espaço será reurbanizado, conforme o

termo de conciliação que foi assinado nesta terça-feira 16/07/2019 pela Prefeitura de
Cachoeiro, BRK Ambiental e Poder Judiciário. O Grupo de Escoteiro “Baden-Powell”,
terá que adequar o espaço para a realização de suas atividades. A proposta apresenta
adquirir equipamentos e materiais que possibilitem o desenvolvimento das habilidades
físicas, cognitivas e emocionais das crianças e jovens, contribuindo para o seu
desenvolvimento pleno como pessoa e como cidadão.Para análise da Comissão tratase de grande relevância social. A Comissão de Seleção aprova a totalidade do valor
pleiteado de R$40.000,00 (quarenta mil reais);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Projeto Nossa Criança: Você pode mudar a ida de uma criança. “Associe Esporte
e Educação e Salve Vidas”, respeitou requisitos preestabelecidos totalizando 13
pontos, porém, para firmar o Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, sugerimos adequação da proposta, no item proposta orçamentária. A
Comissão indica a retirada da Planilha de detalhamento de aplicação dos recursos
financeiros e de despesas o valor de R$ 29.080 (vinte e nove mil e oitenta reais) dos
equipamentos (fogão industrial 4 bocas/com forno, TV 49 polegadas, forno elétrico 44
litros, ventilador de parede 60 cm, caixa de som amplificada 300 RMS, tanquinho,
aspirador de pó/água, datashow, notebook, impressora Eco Tank, refil de tinta 554 e
teclado USB), pois no processo apresentado não foi abordado o espaço físico, o
objetivo do uso e onde os materiais citados serão utilizados. Também indicamos a
retirada do óleo diesel, onde esse pode ser adquirido através de parceiros, conforme
informado no processo e o Contador, sendo esse de responsabilidade do Projeto. Que
passar o Projeto o valor de R$ 20.549,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e nove
reais). Outra preocupação, ao analisar a planilha de custo é sobre o objeto “treinador”
que nos foi apresentado como proposta somente 3 meses. Conforme destacado na
apresentação uma das atividades desenvolvidas pelo projeto Nossa Criança são os
campeonatos de futebol, onde sabemos que estes acontecem o ano inteiro. Tão logo
montado o espaço físico, para a utilização dos referidos equipamentos, a OSC procura
por outra captação de recurso. Destacamos que a proposta é de grande relevância
social que atenderá crianças e adolescentes dos Projetos Sociais, com objetivo de
promover o desenvolvimento econômico e social, combater à pobreza, vulnerabilidade
social e fortalecimento de vínculos. A Comissão de Seleção aprova a totalidade do
valor pleiteado de R$ 20.549,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e nove reais);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Villagindo: Um espaço de crescimento respeitou requisitos preestabelecidos e,
obteve a pontuação 21 pontos. A proposta apresentada é para contratação de
recursos humanos (Assistente Social e Serviços Gerais) para manutenção do Serviço
de Fortalecimento de Vínculos com crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade social. Para análise da Comissão trata-se de grande relevância social.
A Comissão de Seleção aprova a totalidade do valor pleiteado de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais.);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais respeitou requisitos
preestabelecidos, obteve a pontuação total de 21 pontos. A proposta apresentada é
para aquisição e instalação de equipamentos de climatização de ambiente que são as
salas de atendimento a alunos e famílias que garantirá espaço de acolhimentos com
conforto e bem estar que contribuirá ao melhor desempenho e concentração dos
alunos que para análise da Comissão trata-se de grande relevância social. A
Comissão de Seleção aprova a totalidade do valor pleiteado de R$ 27.477,76 (vinte e
sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Instituo Compassos respeitou requisitos preestabelecidos, obteve a pontuação
total de 14 pontos.
A proposta contemplará 40 participantes, sendo 20 alunos em cada turma (segunda e
quarta / terça e quinta), com duração máxima de 60 minutos. Os alunos não terão
custos para a prática da atividade e receberão todo material necessário. A sede do
Instituto possui infraestrutura profissional para o atendimento com salas, recepção,
vestiários com total higienização para utilização dos alunos, familiares ou
responsáveis. Nos objetivos e na justificativa não foi possível mensurar os resultados
esperados, considerando que na abrangência da proposta os (as) candidatos (as)
serão escolhido(a)s para a execução da atividade, onde não há uma continuidade da
ação para os potenciais alunos e com condições de aperfeiçoar e profissionalizar.
Para firmar o Termo de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de
Itapemirim, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
sugerimos adequação da proposta, no item detalhamento das despesas. Com a
capacidade instalada do Instituto tanto de pessoal como física, a sugestão da
Comissão é que a captação de recurso seja Material de Consumo onde atenderá
diretamente o público-alvo, passando a proposta o valor total de R$ 28.080,00 (vinte e
oito mil e oitenta reais);
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil Instituto Nossa Senhora da Penha respeitou requisitos preestabelecidos e obteve
a pontuação total de 18 pontos. Destacamos que a proposta é de grande relevância
social, com objetivo de oportunidades educacionais, físicas, artísticas, culturais e
profissionais para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da
comunidade e bairros adjacentes. A Comissão de Seleção aprova a totalidade do valor
pleiteado de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil);

A Comissão de Seleção avalia que a proposta do Projeto apresentada pela Inspetoria
São João Bosco – ISJB “Sou aprendiz, faço meu futuro” que é possibilitar a
empregabilidade e ascensão educacional em especial aos adolescentes, após término
do contrato de trabalho com o CESAM-ES, como importante e de grande valia.
Destacamos que a proposta apresentada pela Inspetoria confronta com o Programa
Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS Trabalho, cuja
faixa etária de 14 a 59 anos. São ciclos de qualificação profissional com temas
variados, em diferentes áreas, como beleza, moda, estilo, artes, marketing pessoal,
técnicas de recepção, secretariado, vendas, mercado de trabalho, informática básica,
inserção e comportamento no mundo do trabalho, elaboração de currículos,
procedimentos na entrevista emprego e outras. Avaliamos que os jovens da Inspetoria
podem ser inseridos no ACESSUAS trabalho, considerando ser o mesmo foco de
trabalho e as famílias dos jovens serão acompanhadas pelos CRAS do Território.
Sugerimos à Inspetoria São João Bosco, que considerando a capacidade técnica da
ISJB, para próximo Edital de Chamamento Público apresente proposta de capacitação
e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente. É uma carência no Município e será de grande relevância social. A
Comissão destaca também que o detalhamento da aplicação dos recursos financeiros
abrange material de despesa fixa da OSC;
Foi solicitada a Organização da Sociedade Civil Instituto de Pesquisa e Apoio
Harmonia Ambiental e Social

que a proposta apresentada seja via captação

direcionada já que possuem destinação de verba. A Comissão de Seleção sugere que
os 20 % do valor captado que deveria fica no Fundo seja direcionado para a própria
Organização, considerando que não participará do Edital Nº 001/2019;
A Comissão de Seleção sugere que o Conselho aguarde a prestação de contas, de
recurso anterior, do Itabirense Esporte Clube e a proposta apresentada não há
esclarecimento em qual local ficarão os equipamentos que pretendem adquirir,
considerando que no item 7.2 – Estrutura Física há apenas campo de futebol e
avaliamos frágil a relação entre objetivo, justificativa e detalhamento de despesas;
Conclui-se que para este Edital de Chamamento Público a Organização da Sociedade
Civil
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preestabelecidos, obteve a pontuação total de 15 pontos. Porém, para firmar o Termo
de Colaboração com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, por
intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sugerimos adequação
da proposta, no item proposta orçamentária. Na descrição do espaço físico não foi
possível visualizar o espaço onde serão montados os referidos equipamentos, pois na
descrição das instalações físicas aparece apenas uma sala que atende aos
Presidentes dos Projetos, Associados, Reunião da Diretoria para elaborar calendários
esportivos e de atividades ( competições), reunião com presidente das associações,

entre outras. A Comissão indica a retirada da Planilha de detalhamento de aplicação
dos recursos financeiros e das despesas o valor de R$ 13.950,00 (treze mil,
novecentos e cinqüenta reais) para pagamento de terceiros – pessoa física, o valor de
R$ 2.760,20 (dois mil, setecentos e sessenta reais e vinte centavos) para material de
consumo e o valor de R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais) para serviços de
terceiros – pessoa jurídica. Que passar o Projeto a ter o valor de R$ 27.105,80 (vinte e
sete, cento e cinco reais e oitenta centavos). Tão logo montado o espaço físico com os
referidos equipamentos, a Comissão orienta a OSC a procurar por outra captação de
recurso e/ou parceria para a execução do curso de informática e demais instalações.
Destacamos que a proposta é de grande relevância social que atenderá criança e
adolescente dos Projetos Sociais, com objetivo de promover o desenvolvimento
econômico e social, combater à pobreza, vulnerabilidade social e fortalecimento de
vínculos;
Foi solicitada a Organização da Sociedade Civil Liga Urbana Social de Basquete –
LUSB que a proposta apresentada seja via captação direcionada já que possuem
destinação de verba. A Comissão de Seleção sugere que os 20 % do valor captado
que deveria fica no Fundo seja direcionado para a própria Organização, considerando
que não participará do Edital Nº 001/2019;
A Comissão de Seleção sugere que o Conselho aguarde a apresentação da nova
diretoria da Associação Esportiva Alto Independência Futebol Clube – Molecada
Primeiro Mundo, considerando que o representante da referida Associação solicitou a
saída do Conselho.
É o parecer.
Cachoeiro de Itapemirim, 27 de agosto de 2019
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