
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta

minutos, os membros da Comissão de Seleção, conforme item 5 do Edital de

Chamamento 03/SEC/2020, estiveram reunidos na sede da Secretaria Educação e

Cidadania para a sessão de recebimento e abertura dos envelopes com os

documentos para participação do Edital de Chamamento n ° 03/SEC/2020,

referente à seleção de propostas de ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL,

com no mínimo 01 (um) ano de CADASTRO ATIVO com base no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, experiência prévia na realização do objeto da

parceria, capacidade técnica e operacional, qualificadas em conformidade com o

disposto na Lei Federal n ° 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, para a

celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO para o atendimento a crianças de zero

a cinco anos no Centro de Educação Infantil - CEDIN "Professora Ana Maria de

Arruda Pereira", visando atender a demanda do Município, e definindo as diretrizes,

objetivos, estratégias metodológicas e resultados esperados no Município de São

José dos Campos. A Comissão permaneceu das quatorze horas e trinta minutos às

quinze horas e reunida recebendo os envelopes com as propostas. Participou

deste Edital de Chamamento as seguintes Organizações da Sociedade Civil

representada pela pessoa que subscreveu a lista de presença anexa:

- Associação missionários da Santíssima Trindade, representada por Ana

Lúcia R. da Silva e

- Centro Promocional de Eugênio de Melo, representada por Clenilda F.

N. Machado.

No ato do recebimento dos envelopes, a Comissão realizou a conferência dos

documentos necessários para a seleção das propostas e os representantes das

entidades participantes rubricaram todas as propostas entregues. Ressaltamos

que os documentos foram, neste momento, apenas conferidos, pois caberá a

Comissão de Seleção analisa-los posteriormente e proferir a decisão quanto à

pontuação das propostas. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente

ata assinada pelos presentes.
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São José dos Campos, O 1 de dezembro de 2020.
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