CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019 - CDMCA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/32007
REPOSTA AO RECURSO PARA A ORGANIZAÇÃO IDVC – INSTITUTO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE
CATANDUVA

Em resposta ao recurso protocolado pelo Instituto dos Deficientes Visuais de Catanduva, a
Comissão de Seleção e Análise do Plano de Trabalho do FMDCA deliberou informar o que segue:
A recorrente solicita que a comissão explique “como foi avaliado” o plano apresentado
pela referida OSC, justificando seu pedido com o fato de que não foi solicitada nenhuma correção
do mesmo.
Esclarece essa comissão que todos os planos foram avaliados em uma primeira análise,
com o objetivo de avaliar o cumprimento de todos os itens constantes do Edital, separando
aqueles que não cumpriram as exigências formais. Nessa etapa uma OSC foi instada a apresentar
um CD, ausente no primeiro protocolo.
Para a segunda análise, a comissão deliberou que os membros fariam avaliações individuais
e que a nota a ser deferida seria a média simples obtida por meio da soma de todas as avaliações
dos membros.
Quanto ao ajuste dos planos, tendo em vista a prerrogativa constante do texto do item “c”)
do artigo 6.2.5. do Edital Público constante do Chamamento Público 02/2019 (processo
administrativo 32007/2019 do CMDCA), determinando que a comissão “poderá” solicitar ajustes
no plano de trabalho (ou seja, a comissão não tem obrigação de solicitar ajustes), a comissão
entendeu que somente aquelas entidades que não alcançaram o patamar mínimo previsto para a
aprovação (5,0) é que seriam convocadas para a referida correção, já que o objetivo da análise da
comissão não é aumentar as notas das OSC pretendentes e sim certificar que todas as aprovadas
alcançaram o patamar mínimo exigido.
Sendo o que havia para esclarecer,
Catanduva, 18 de maio de 2020

Comissão de Seleção, Avaliação e Monitoramento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente

