SOLICITAÇÃO DE AJUSTE NO PLANO DE TRABALHO E
REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
REFERÊNCIA: Edital de Chamamento Público nº 001/2018 – Processo nº 001/2018
INTERESSADO: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jales,
CNPJ nº 45.125.150/0001-60
A Comissão de Seleção de Parcerias firmadas entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade Civil, designada através da Portaria nº 80/2017, de 13 de
março de 2017, no uso de suas atribuições legais, e cumprindo ao disposto no Decreto
nº 1.463/2018, de 03 de janeiro de 2018, considerando os requisitos e formalidades de
realização do Chamamento Público nº 001/2018 – Processo nº 001/2018 - Serviço de
atenção a Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla ou Deficiência Intelectual
associada a outra deficiência e transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessitam de
apoio pervasivo permanente, e sua família, após análise dos documentos de habilitação
e do Plano de Trabalho detalhado apresentados pela OSC (Protocolo nº 550/2018, de
04/05/2018), SOLICITA, nos termos do item 7.4 do referido edital, ajustes no Plano de
Trabalho e regularização de documento, conforme seguem:
I- apresentar, em complementação a alínea V do item 7.2.2 do Edital, os respectivos
documentos comprobatórios dos dirigentes da entidade, conforme relação nominal;
II- realizar ajuste, no Plano de Trabalho referente aos itens:
a –– Metas (Item 7 ): realizar os desdobramentos respectivos, conforme projetos
apresentados;
a.1 – Ação/etapa: desdobrar a meta em etapas/ações respectivas a serem
executadas conforme projetos apresentados;
b – Operacionalização (Item 8): descrever conforme projetos apresentados;
c – Indicadores e Metas para avaliação da execução e qualidade (Item 14):
descrever as ações/etapas/atividades com seus respectivos indicadores a serem
utilizados para avaliação da execução e qualidade.
CONCEDE à organização da sociedade civil selecionada, o prazo de 05 dias úteis,
contados a partir da publicação desta solicitação, para que reapresente os documentos
acima elencados reajustados/regularizados, sob pena de não celebração da parceria (§4º
do art. 33 do Decreto nº 1.463, de 2018). Publique-se. Dirce Reis, SP, em 14 de maio de
2018.
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