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_____________________________________________________________________________________________ 

	 Aos	 21	 dias	 do	mês	 de	 outubro	 de	 2022,	 às	 09	 horas,	 na	 Prefeitura	Municipal	 de	 Apiaí,	

situada	 na	 Ladeira	 Manoel	 Augusto,	 92,	 Centro,	 Apiaí/SP,	 aconteceu	 a	 reunião	 da	 Comissão	

Municipal	 de	 Seleção	 para	 processar	 e	 julgar	 os	 Chamamentos	 Públicos	 relaGvos	 às	 parcerias	 a	

serem	celebradas	com	as	Organizações	da	Sociedade	Civil,	-	OSC,	sem	fins	lucraGvos,	por	meio	de	

Termo	de	Colaboração	e/ou	Termo	de	Fomento,	em	atendimento	à	Lei	Federal	nº	13.019/2014	e	

Decreto	 Municipal	 nº	 004/2017,	 insGtuída	 pela	 Portaria	 Municipal	 nº	 334	 de	 03.11.2022.	

Reuniram-se	 os	membros	 da	 Comissão:	 Francisca	 Helena	 Nunes	 e	 Valdirene	 de	 Lima	 Assis.	 Os	

demais	membros	não	puderam	comparecer.	A	Secretária	Municipal	de	Assuntos	Jurídicos,	Le3cia	

Sar5	Raab,	também	acompanhou	a	reunião.	

		 A	comissão	cerGficou	o	recebimento	de	01	proposta,	em	envelope	 lacrado	e	visado	pelos	

presentes.	

	 Diante	das	férias	coleGvas	decretada	pela	municipalidade,	conforme	Decreto	Municipal	nº	

367/2022,	 em	 anexo,	 a	 Comissão	 de	 Seleção	 entende	 por	 bem	 suspender	 os	 trabalhos,	 e,	 para	

tanto,	torna	público	o	seguinte	comunicado:	

Fica prorrogada a etapa da análise das propostas pela Comissão de 
Seleção e consequentemente a prorrogação da homologação dos 
resultados preliminar e definitivo do Edital de Chamamento Público 
nº03/2022, com fulcro em seu item 7.5.2, conforme tabela abaixo, 
considerando a demanda de análise das propostas pela Comissão de 
Seleção:  

ATA	DA	SESSÃO	DO	CHAMAMENTO	PÚBLICO	Nº	03/2022,	REFERENTE	AO	EDITAL	
Nº	03	-	PROCESSO	Nº	4145/2022.

OBJETO: prestação de Serviço Residencial Terapêutico – SRT Tipo II, para pacientes egressos de 
instituições psiquiátricas, previamente avaliados e encaminhados pelas Equipes de 
Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental-SMS-SP, conforme Termo de Referência.

3 Prorrogação da Etapa Compe00va de avaliação 
das propostas pela Comissão de Seleção.

23/12/2022 a 10/01/2023 

4 Divulgação do resultado preliminar. 11/01/2023
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	 Ante	o	exposto,	 lavra-se	a	presente	Ata	para	que	seja	submeGda	à	apreciação	do	Prefeito	
Municipal	 e,	 publicada	 no	 siGo	 eletrônico	 para	 dar	 ampla	 publicidade	 e	 transparência	 aos	
trabalhos	da	comissão.	
	 Após	lida	e	aprovada,	a	presente	Ata	vai	assinada	pelos	integrantes	da	Comissão	Municipal	
de	Seleção	na	reunião.	

	 Apiaí,	21	de	dezembro	de	2022.	

Francisca	Helena	Nunes		
Membro	da	Comissão	de	Seleção	

Valdirene	de	Lima	Assis	
Membro	da	Comissão	de	Seleção	

Le@cia	SarE	Raab 
Secretária	Municipal	de	Assuntos	Jurídicos	

Pelo	Prefeito:	
Homologo	para	que	produza	seus	regulares	efeitos	de	direito.	Determino	sua	publicação	conforme	
pontuado	na	Ata	de	Sessão	de	Chamamento	Público.	

SÉRGIO	VICTOR	BORGES	BARBOSA	
Prefeito	do	Município	de	Apiaí

5 Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar.

5 (cinco) dias contados da 
divulgação do resultado 
preliminar 
12/01/2023 a 16/01/2023

6 Análise dos recursos pela Comissão de 
Seleção.

5 (cinco) dias após prazo 
final de apresentação das 
contrarrazões aos recursos 
(se necessário)

7 Homologação e publicação do resultado 
defini0vo da fase de seleção, com divulgação 
das decisões recursais proferidas (se houver).

17/01/2023*	
( s e n ã o h o u v e r 
apresentação de recurso)
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