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Biritiba Mirim, 29 de junho de 2021. 

 

JULGAMENTO DE PROPOSTA CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021   

 

  

 

Objeto: REALIZAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA PROSPERA FAMILIA, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014.  

 

Na sessão do dia 29 de junho de 2021, foram analisados os documentos referentes a proposta 
apresentada pela Associação Presbiteriana da Graça - APG, segue julgamento da comissão: 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação 

Máxima por 

Item 

(A) Grau de adequação da 

proposta aos objetivos específicos do 

programa em que se insere o objeto 

da parceria 

 
- - Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- - Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não  atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0).  

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta. 

 
 
 
 
 
4,0 

(B) Capacidade técnico-operacional 

da instituição proponente, por meio de 

experiência comprovada no portfólio de 

realizações na gestão de atividades ou 

projetos relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza semelhante 

 

- - Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- - Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não  atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0).  

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta. 

 
 
 
4,0 
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(C) Valor de referencia da proposta 

em consonancia com o valor global 

de repasse constante nesse edital 

- O valor global proposto é até 10% (dez por cento) 

mais baixo do que o valor de referência (1,0); 

- O valor global proposto é igual ao valor de 

referência (0,5); 

- O valor global proposto é superior ao valor de 

referência (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta. 

 
 
 
1,0 

 

 

Fica aberto o prazo de 03(três) dias úteis, contados a partir desta publicação, para interposição 
de recurso sobre o resultado obtido.  

 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM  
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