ANEXO

TABELA REFERENTE A ATA DE ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO REi^XlZADA NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE
2022- CELyVlAMENI O PÚBLICO N" 03/2022 CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO - SELEÇÃO DE PROJETOS QUE
APRESENTEM PROPOSTAS DE PROJETOS VOLTADOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO i: DEFESA DA GARANTIA DE DIREITOS
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

ETAPA 4 - Etapa dc> avaliação das propostas pela Comissão de Seleção

CNPJÍ; 12.323.389/0001-95

Diretriz; 1
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CRITÉRIO de: julgamento
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MÉDIA

JUSUFCATVA

- Elencou perHs nulto distintos oaru atuação;

- Restringiu os ericaminhamentos qo CRASe Conselho Tutelar;
- Comprometeu-i>e em atende* 9L crianças e adolescentes, mas
Ciiracterízaçáo do público-atvo do serviço
com Informações; sobre o público
prioritário e as estratégias de seleção.

não esclareceu como atingi-los
• Não previu busca ativa ou deroanda espontânea;
• Insuficiêncis de dados sobra estreitégias de seleção do público;

I - DIAGNOSTICO

- Recorte de público alvo muKo abrangente e c«m critérios que

SOCIAL

acabam por inviabilizar a seleção:
- Não citou a possibilidade de encaminhamentos do DoMDS.

Coerência na justificativa com
apresentação de Informações sobre
vunerabilidades e rúxos, indicando as
foiites consultadas.

- Citou o diagnõsilco social, mas por não especificar ijm público
com o recorte, n|o apresenta ji'8tificatlva do por cjue atingirá
determinado pút^lco;
-Ausência de Identificação das principais ameaçcis e.nvolvendo as
crianças e adolescentes;
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- Não descreveu ccmo os participantes Irão acessar o serviço;
- Ausência de dados estatísticos i^ue justifiquem a «scc iha do

Coerência na identificação da abran'3èr\cia 1 2 2 2 1

16

ferriiorial e o local da oferta do servl(;o

local;

- Ausência de informação de como a organização pretende
atender o público, considerando o local de oferta;
- Não foi possível idenUficar no documento o motivo da escolha
dos bairros citados na abrangência territorial.

- Houve confusão éntre o concelti) d^! Objetivo e Atividade;

Coerência entre o objetivo geral, os

objetivos específicos e as atividades

12221

16

l)ropostas Adequação a Cláusula AA. sc!

• insuficiência de ir^formações erC' reiiição as atividcides propostas

que demonstrem c<imo tais ações, vivo contribuir para c alcance do
objetivo gerai e dot específicos;

lor c caso.

il-ADEQUAÇÃO DAS

• Descreveu a atividade, porém n So éspecificou o método utilizado

ATIVIDADES A SEREM

EXECUTADAS A

DIRETRIZ ESCOLHIDA i-onsjgtência e coerência na descriç io cias
estriJtágIas metodológicas

1

2

2

2

1

1.6

riilacbriar>do o objetivo, a atividade e o percurso:
- Não apresentou referencial teórico;
- inconsistência enjre a estratègi^i metodológica proposta na

capacitação dos pnMIssIonais em relação ao objetivo de ação;
- Não há informação sobre refereicisis teóricos que justifiquem a

metodologia uti izaila, bem como informações de como se dará a
oarticlDacão dos usuários no olanejamento.

rii MFTAs; A«ÇPRFM

Uesoriçào das meias quantitativas e

ATINGIDAS

qualitativas.
Coerinciu entre as mebss
estabelecidas e as atividades atreladas

11111

1.0

-

Não compreendeu o conceito de Meta;
Não houve descri;ão de métodcis qualitativos;
Não descreveu indicadores quaititstivos adequados;
Não apresentou indicadores quelitaülvos;
inconsistência na definição das metas em relação ao objetivo

crocosto e a Lei 8.069/1990.
Total

1.0

tíin.Wúi

Av. Hng" Antonio d'2 Castro Figueirôg n'' 100- Vila Santa Luzia
Aluminio - São Paulo - CEl' 18125-OOC - Tone/Fax (OXX11) 4715-5500
C.N.P.J 58 987.629/0001-57 - E-tnail:aluminio@aluminio.sp.gov.br
-Apresentou poucos ferramentas de monitoramentij e avaliação;
-Adequação dos parâmetros a sererr
- Inconsistèncici na definição de metas e meios de verificação em
jtilivâdos para aferição do cumprimnnto
1,2
riilação aos resultados que se pretertde alcançar;
da meta (Indicadores quantitativos e

qualitativos) e meios de verificação •

IV. AVALIAÇÃO

i Não descreveu estratégias efetiva; de envolvimento dos
Cor^sistência na ddmç nstração de

estriatégias de envoivirnento dos usuários

1,4

usuários na avaliação;
-Ausência de inforinação de como so dará a participação dos
i^suários no planejamento das açães

do sen/iço nos processos de avaliação
2,6

V-CAPACIDADE
OPERACIONAL

Coerência entre a:rãSvidades propostas,

11nconsistência nà quantidade ds turma e número de atendidos;

lún ero de atendidos, quantidade por
turma, carga horário, norário de
"unqionamento e periodicidade, em

-Ausência de infortnação de como 0(»rrerá o acesso cios
3.6

atendidos ao espaço da organização;

i'eia';ão a infraestrjtuta do espaço.

^'inconslstèncís^ dacomposição da equipe em relação iisatividade
Coerência em relação a equipe de
recursos humanoS' e ãitividades propostas

propostas. 0 niimero de pessoas e a qualificação é sui^erlor as
3,6

ações propostas.

7,2

Corthecimento e coenincia na
ijerrionstração da dertificação dos

parceiros (públicos e pnvados) envolvidos

VI-ARTICULAÇÃOEM

^Citou parceriii com serviços (ccmo P5E e unidades cie saúde)

que nãoforam deasritas no deseiivoivimento do projeto;
2.6

- insuficiência cieiriformações que demonstrem os coeslveis
parceiros;

execução do serviço

t Possível equivoco em relação a atiibuição dos parceiros,

REDE

.Adequação do tipo de articulação proposto

2.6
2,6

resultando na insuficiência de informiições quanto aos tipos de
articulações possíveis;

- Não foram de scritas periodicidade das reuniões, seus objetivos;
em nuais circuristà->cles as reuniões serão convocadas.
5.2

25.0

mo.
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Nume da organização: ASSOCIAÇÃO DE APOIO ACRIANÇA E. AO ADOLESCENTE DEALUMÍNIO
CNPJ: 05.632.411/0001-13

Dii-etriz: 2

PONTU,Íç3vO
INDIVIDUAL
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hião descreveu critérios de seleçúo do Público benoficÜàrio
Afirmou que são ciianças e adolHSctmtes, mas não caracterizou o
perfil. Não fez uso do diagnóstico para esclarecei a oscolha dos

Caracterização do púl>llco-atvo do s(irvl!:o

com informações sobie o público
prioritário e as estiatá-las de seleção.

I - DIAGNÓSTICO
SOCIAL

JUSTIFICATIVA

MÉDIA

B
R
0

12 2

bairros.

hão identificou a quantidade de beneficiários diretos e imdiretos

t|ão preenchimantci dos Itens 3.4 e 3.5 do Anexo VIU
d itou o diagnóstico social, porém por não apresentar udi público
oom o recorte, não apresenta justificativa do porque atiiigirá

Coerência na justificativa com

apresentação de informações sobre

determinado público.

vunorabiiidades e risos, indicando <is

Inconsistência de informações soore vuinerabilidadss 6 ameaças

tontos consultadas.

que atingem o núblico beneficiérin

Ausência de dados estatísticos quejustifiquem a eecolj^a dolocai
e bairros de atendimento.

Coerência na idencificiição da abranjência 33332

hão foi possível identificar relação ertre território e dernanda

lerriiorlai e o locai da oferta do serviço

apresentada.

Deixou de trata' as situações de ransumo de álcool e drogas.

Total 5,8

u

IV-AVALIAÇÃO

III-METAS A SEREM
ATINGIDAS

DIRETRIZ ESCOLHIDA

EXECUTADAS A

ATIVIDADES A SEREM

II-ADEQUAÇÃO DAS

^

ITfflj;'?/!

da meta (indicado *68 quantitativos e
qualitativos) e meios de verificação -

Adequação dos pcirâpietros a sererr
utlliSBdos para aferição do cumprimento

•jstqbeiecldas e ar. atUldades atreladas

iDescriçêo das me ies /quantitativas e
qualitativas. Coeré nchi entre as metas
2

m

2

1

Total

1

Justificou que es ai^ões seriam do acordo com tipificaçiio

auestionários e assiduidade.

Mão foi possível verificar no item 4.6 os parâmetros quiintitativos e
qualitativos para a meta. Os meies do verificação se resumem a

coerência do atenaimento psicopsdagógíco com o objetivo da
proposta.

Farcial adequaição dos parâmetros, visto a não identifliação de

com os objetives

IfrsuFiciência de infisrmações que con elacionem as atividades

avaliação do de^seripenho escolar cqm o objetivo proposto

Ausência de clareza na mensur8(.;áo das metas
A.usênGÍa de coer^tcia entre aterdímento psicopedagúgico,

grupo

Não apresentou a metodologia a ser aplicada no tmbalho em

correlacionou com a saúde mental.

socioassistenclal, tites não apresantciu dessa natureza.. Não

Oortsistáncia e coorércia na descrição das ^

estrjatégiasmetodológicas

.usènciade iniorniações que justifiquem a propostado
atendimento psicopedagógíco
Insuficiência de inftirmações que comprovem o nexo eptre as
oficinas e os objethms propostos
Insuficiência de informações que deoionstre como ••íb dará a
participação dos usuários no plarejamento das ações

2

ibr Cl caso.

Total 3.8

Mão apresentou capacidade de atendimento

editou ação psicopedagógica que não estava contemplada nos

objetivos especIficDS o as atividades
propostas Adequação a Cláusula 4 A, sn

qbjetivos
t^lâo deixou ciaia a duração da atividade em grupo a sor realizada

Insuficiência de infiirmações relacionadas as ações propostas que
demonstrem nexo com os objetivos

Coerência entre o objetivo geral, os

todo

A.usência de objetivos e ações qie a{.endam a diretriz çomo um
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Apresentou meas e ações que não possuem ralaçiies com os

1

objetivos

Consistência na domonstração de

estnitégias de envolvi nento dos usiárk s
ito serviço nos processos de avaliação

2

2

2 3

2,2

2

Previu avaliaçõss cios resultados nos comportamentos dos
usuários que participam do projeto, mas não ações de avaliação
do projeto em si.

Total 4.B

Ausência de idontificaçâo do endijreço/iocai do projeto
Ausência de informações se o local possui acessibilidade para
pessoas com trobíiidade reduzidii

Coerência entre as atividades propostaí.,
núrrero de atendidos, quantidade por

lurrTia, carga horário, horário de
tuncionamento e periodicidade, em
iela>;âo a Infraestrijtura do espaço.

2

3

3

3

2

2,6

Kão apresentou capacidade de a:enclimento e metas de atendidos
o que prejudicou a avaliação da capacidade operacional
Mão especifica o locai para reaiiziação das capacitações previstes
para 50 pessoas e nem a forma ce realização, se presenciai ou
remota

Parcial incoerência na descrição da equipe responsável pelo

projeto, devido a ausência de infcrma^es que demonstrem que

no quadro de recursos humanos da proposta há profissionais com
ft)rmação peda<}óglca e artística.

Coerência em relação a equipe de
recursos humanos e atividades propostas

Ausência de informações claras sobre o tipo de contrato de
babaiho a ser firmado com a equipe

Mãojustificou a necessidade de i m profissional formado em
medicina

Total

Conhecimento e coerfincia na

iferronstraçâo da idertificação dos

parceiros (públicos e (irivados) envolvidos

Vi -ARTICULAÇÃO EM

«ecução do serviço

4.6

Ilisuficiência de informações sobre os possíveis parceiros
envolvidos, identificou apenas um parceiro, não contemplando

outros equipamentos como Assisièncis Social, Conselho Tutelar,
rode de educação.
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Não foi realizado detalhamento, ou Justificativa das artlcula0es
propostas ou seus objetivos.

Adequação do tipo de articulação proposto

2

2 2

1 1

1.6

Não Incluiu ativdades coletivas e de articulação com outros
equipamentos da nade, apenas com o serviço de seiúde mental,

Total 3,8
TOTAL (5ERAL 24,2

Nome da organização: ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA ÂRIEA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
NEGA

CNPJ: 07.297.923/0001-04

Diretriz: 3

PONTUAÇÃO

INDiytttUAL

MI MlMiMlM
E

QUESITO

CRITÉRIO CIE JULGAMENTO

E

E
B

(Daracterlzação do pCiblIco-alvo do siirvíço
com Informações sobie o público

prioritário e as estratégias de seleção.

l - DIAGNÓSTICO
SOCIAL

Coerência na Justiiicativa com
apresentação de informações sobre
vunerabllidades e riscos, indicando es
lonti3s consultadas..

E

E

M M NI M M
B

B

MÉDIA

JUSTIFICATIVA
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Coerência na identificação da abranjência 44444

4q

Ilerrítoríal e o local da oferta do servii^

'

Total 12,0
Coerência entre o objetivo geral, os

iibjetivos específicos e as atividades

44444

40

DIRETRIZ ESCOLHIDA QQngjsténcia ecoerência na descrição (Ias 44444

40

II-ADEQUAÇÃO DAS

l"opostas Adequação aCláusula 4.^. se

ATIVIDADES A SEREM
EXECUTADAS À

estratégias metodológicas

Total 8,0

• Descreveu Indicadores qualitativos como quantlta lvoa e vice

iti MPTAQ AQPRPK/i

l5escrição das metas quantitativas e

ATINGIDAS

qualitativas.
Coerência entre as metas
estabelecidas e as atividades atreladas

versa. É prováv^ que houve um errode edição.
2

4

4

4

3

I- Dados trocados.

/Adequação dos píirâmetros a serem
utilizados para aferição do cumprimento

da meta (Indicadores quantitativos e
qualitativos) e mebs cie verificação -

4

4

4

4

3

4

4

4

4

IV-AVALIAÇÃO
Consistência na demonstração de
estratégias de envolvimento dos usiários
do sen/iço nos processos de avaliação

3,4

4
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Total

7.6

- O documento sinaliza que a prtifeilura precisará fornecer
alimentação e c:&paço para que parte das ações aconteçam.

Coerência entre a!> atividades propostas,
número de atendidos, quantidade por

lurma, carga horário, horário de
tuncíonamento e periodicidade, em
V - CAPACIDADE
OPERACIONAL

lelacào a infraestrutura do esoaco-

Coerência em relação a equipe de
recursos humanos e atividades propostas

Total 7,6
Conhecimento e coerência na

demonstração da identificação dos

parceiros (púbiicoü e privados) envolvidos

VI-articulação EM

execução do serviço

REDE

Adequação do tipc> de articulação proposto

Total 6,0
TOTAL (3ERAL

47.

