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CHAMAI'{ENTO pÚALTCO N" . 00L/202L

EDTTAL N". 045/202L

Aos quatorze do mês de setembro do ano de dois mi1 e vinte e um, às 09h, na

Secretaria Municipal da Prefeitura de Lavrinhas, na presenÇa da Comissão

Julgadora de Seleção, nomeada pela Port,aria no 97, de 26 de julho de 2021,

composta pelos seguintes membros: }IARIA REGINÀ DE SIQT EIRA I{ADEIRÀ,

portadora do RG no 1,2.185.731-1 SSP/SP; .IULIÀNÀ KATIÀ RODRIGT ES, portadora

do RG no 41. 655.149-X SSP/SP; AIIDRE"A E'RA}{Q[ EIRA \IAILE RN{OS, RG no .

2'7.949.570-5 SSP/SP, sob a presidência da primeira, procedeu-se a aná1ise

dos envelopes de propostas, plano de trabalho das organizações da sociedade

civil (OSC) interessadas: INSTITUTO TERAPEUTICO EERAIM; ASSOCIACAO PASSOS DE

LUZ, proferindo o seguinte resuftado:

ASSOCIACAO PASSOS DE

LIIZ

INSTITUTO

TERAPEUTICO EFRAIM

Critérios de Jul-gamento

30
30

A. InformaçÕes sobre:

Ações a serem executadas;

Metas a serem atingidas;
fndicadores de cumprimento

das metas;

Prazos para a execução das

ações e para o cumPrJ-mento

das metas.

3020

B. Proposta e metodologia

adequada às Politicas sobre

drogas que regulamentam as

entidades que realizam o

acolhimento de pessoasr eil

caráter voluntário, com

problemas associados ao uso

nocivo ou dependência de

substância psicoativa,
caracterizada como

comunidades teraPêuticas
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C. Descrição da reaLidade

objeto da parceria
(Dj-agnóstico) e do nexo

entre essa realidade e a

atividade ou projeto
proposto

20 10

D. Capacidade técnico-
operacional
da instituição proponente,

por meio de experiência
comprovada na realização de

atividades ou projetos
relacionados ao objeto da

parceria ou de natureza

semefhante

10 20

PONTUÀçÃO TOTÀI 80 90

E, para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os

membros da Comissão.

MARTÀ s MADEIRÀ

Presidente

v4
KAT RODRIGT'ES

ÀI.IDREA IRÀ \TAILE R.AI\íOS
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