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ATA DO RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL FS/RJ 001/2017 DE
CHAMAMENTO PÚBLICO
PROCESSO: E-08/007/0844/2017
Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta
minutos, na Sala de Reuniões da Fundação Saúde, sito na Av. Padre Leonel Franca,
n° 248, 1º andar, Gávea – Rio de Janeiro, foi levada a cabo a sessão presencial de
chamamento público marcada para recebimento e análise preliminar de propostas,
visando à celebração de parceria com instituição sem fins lucrativos para a prestação
de atividades de cuidado e suporte a idosos ou pessoas dependentes vinculadas ao
programa de saúde mental, especialmente com execução no âmbito do Núcleo de
Saúde Mental do Estado do Rio de Janeiro (NESM), proc. n.º E-08/007/0844/2017,
com fundamento no Decreto Estadual 44.879/2014 e demais normas aplicáveis a
matéria. Assim, presentes à sessão os membros da comissão de seleção que
constam na Portaria FS n° 065 de 03 de Maio de 2017, o Sr. RODRIGO LOUREIRO
HILDEBRANDT, ID: 4434863-0, a Srª HELENE DO CARMO GOMES, ID: nº
4434344-2, e, o Sr. LEONARDO PEREIRA REIS, ID: 4197408-5. Também se fez
presente à sessão o Gerente Executivo, designado pela Portaria FS n° 093 de 06 de
Junho de 2017, o Sr. RODRIGO JAPUR DUARTE TAVARES, ID: 4196023. Do lado
de

possíveis

instituições

interessadas

na

contratação

compareceram

as

representantes da instituição sem fins lucrativos ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS,
FAMILIARES E AMIGOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL DO CARMO AUFASSAMC. Primeiramente deve ser ressaltado que devido a previsão de atividade
pela SES no auditório onde seria realizada a presente sessão, foi necessário realizar
a abertura da sessão na sala de reuniões no 1° andar da Fundação Saúde no mesmo
endereço. Dessa forma, foi verificada a presença de possíveis interessados no local
anteriormente designado até as 10:20. Após não ser encontrado nenhum interessado
outro interessado em participar do chamamento a comissão procedeu à abertura da
sessão na sala de reuniões do 1° andar. Aberta a sessão, foram recolhidos os
envelopes da proposta preliminar e documentação de habilitação. Após a análise
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preliminar da proposta apresentada pela única instituição interessada, conclui-se
pelas seguintes notas de acordo com cada critério de seleção, conforme documento
que acompanha a presente ata. Dessa forma, estando de acordo a proposta com os
termos do instrumento convocatório, e feita a análise da pontuação obtida para fins de
classificação, conclui-se a análise preliminar da proposta, cuja classificação será
divulgada em DOERJ. Nesta oportunidade, o Gerente Executivo do processo de
Chamamento E-08/007/0844/2017 analisou toda a proposta e documentação da
instituição AUFASSAMC, concluindo pela sua regularidade, bem como informando
estar a proponente apta a celebração do instrumento de parceria, visto que a proposta
estar de acordo com os termos exigidos no instrumento convocatório. Dessa forma, a
instituição AUFASSAMC tornou-se primeira e única colocada na etapa de análise
preliminar do edital de chamamento ora em referência. Assim sendo foi encerada a
sessão, fazendo parte da presente ata o termo de comparecimento e o relatório com a
pontuação atribuída a cada aspecto da proposta apresentada pela proponente. Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada e lavrada esta ata (_________), que vai assinada
pelos funcionários presentes, conforme a seguir.
_________(Original Assinado)________
RODRIGO LOUREIRO HILDEBRANDT
Membro da Comissão de Seleção
Presidente
ID: 4434863-0
_________(Original Assinado)________
HELENE DO CARMO GOMES
Membro da Comissão de Seleção
ID: nº 4434344-2
_________(Original Assinado)________
LEONARDO PEREIRA REIS
Membro da Comissão de Seleção
ID: 4197408-5
_________(Original Assinado)________
RODRIGO JAPUR DUARTE TAVARES
Gerente Executivo de Convênio
ID: 4196023
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QUESITOS
PARTE I – PROPONENTE
Tempo de Existência
Ações Desenvolvidas
Experiência de cuidado com pacientes psiquiátricos
Desenvolvimento prévio de ações de reabilitação
1.4 psicossocial com pacientes psiquiátricos em concordância
com as legislações vigentes
N°
1
1.1
1.2
1.3

Recursos Humanos (vínculo empregatício e experiência)
1.5 (Referente ao item 1.7 do ANEXO I do PB – Roteiro para
apresentação de proposta de projeto)
1.6
1.7
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3

Qualificação Econômico-Financeira - Índice de
Endividamento
Qualificação Econômico-Financeira - Índice de Liquidez
Corrente
SUBTOTAL I
PARTE II - O PROJETO
Consistência do Projeto
Metodologia Empregada
Prática de atividades de ressocialização de pacientes com
deficiências e idosos
Desenvolvimento de oficinas terapêuticas de base
comunitárias
Equipe Técnica do Projeto
Contrapartida Financeira Própria
Economicidade do projeto
Habilitação no Sistema CONVERJ
SUBTOTAL II
PONTUAÇÃO TOTAL

AUFASSAMC
PONTOS
15
7
7

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
15
10
10

10

10

5

5

10

10

10

10

64
PONTOS
10
10

70
PONTOS
10
10

20

20

20

20

0
0
0
20
80
144

5
10
35
20
130
200

