PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
Departamento Desenvolvimento Social

LISTA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E HOMOLOGADOS PELA
COMISSÃO DE SELEÇÃO
A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições previstas de acordo com a Lei Federal nº
13.019/14 e Decreto Municipal nº 17.581/17, em conformidade com o edital de chamamento público
nº 09/2017, torna pública a lista de candidatos classificados e homologados pela comissão de
seleção no referido chamamento público, nominadas abaixo:

CLASSIFICAÇÃO DAS ENTIDADES HABILITADAS
RANQUEAMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL

SERVIÇO

PONTUAÇÃO

1

Vila de Assistência e Proteção aos
Idosos – VAPI

Centro de Referência do Idoso –
Casa do Idoso Norte

18

2

Associação de Pais e Amigos de
Adolescentes em Risco - APAR

Centro de Referência do Idoso –
Casa do Idoso Norte

17

A OSC Centro de Atendimento Social a Criança e ao Adolescente - CASCA foi inabilitada pois
não apresentou o cartão do CNPJ, documento obrigatório previsto no Edital de Chamamento, item
12, II, bem como não consta no estatuto a realização de trabalho com a pessoa idosa e no item
parceria não apresentou o valor global para execução do projeto; não considerou o valor de
incentivo de implantação de parcela única; não especificou corretamente o nome do serviço, nem
as metas de acordo com o edital.
A OSC Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados - AMCAM foi inabilitada pois não
apresentou um dos serviços previstos no edital e que compõem a Casa do Idoso Norte, qual seja,
Proteção Social Básica no Domicílio. Na proposta do Centro Dia não apresenta o valor específico
do serviço.
Nos termos do edital de chamamento público nº 09/2017 e do art. 63 do Decreto Municipal
1.581/2017, fica aberto o prazo recursal de três dias.

São José dos Campos, 18 de dezembro de 2017.
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