Ata da 2ª Reunião da Comissão de Avaliação de Projetos referente a Análise da
Qualificação/Habilitação Técnica dos Projetos apresentados pelas Entidades com fins
não econômicos, interessadas em participar do Aviso de Solicitação de Manifestação de
Interesse – ASMI nº 02/2015 em conformidade com o Termo de Referência nº 02/2015,
visando à celebração de convênios na modalidade de Contribuição Corrente, para o
exercício financeiro de 2015.
Aos 10 (dez) dias do mês de setembro de 2015, às 8h30min (oito horas e trinta minutos), no
auditório da SPD, localizado na Rua Oto de Alencar, 193 – Jacarecanga, Fortaleza-Ce,
reuniram-se os Membros da Comissão de Avaliação de Projetos com o objetivo de proceder a
análise e avaliação técnica das propostas entregues pelas Entidades interessadas em participar
do Aviso de Solicitação de Manifestação de Interesse – ASMI nº 02/2015 em conformidade
com o Termo de Referência nº 02/2015. Estiveram presentes a reunião os membros da
Comissão formada pelos técnicos avaliadores: Sr. Ari Célio Reges Mendes, Sr. Plínio Leitão
Neto, Sr. Antenor Costa Filho e a Sra. Ondina Canuto. A reunião foi conduzida pelo Sr.
Antenor Costa, que convidou o Sr. Ari Célio Reges Mendes para secretariar a referida
reunião. O Sr. Antenor Costa Filho verificou a presença da maioria dos membros da
comissão e iniciou os trabalhos saudando os presentes e informou que continuaríamos o
processo de análise e julgamento da Fase de Qualificação/Habilitação Técnica, já que a Fase
de abertura dos envelopes e conferência da documentação foi concluída. Iniciou o trabalho
com a leitura conjunta pelos Membros da Comissão das Propostas Técnicas apresentadas pelas
Entidades. Esclareceu ainda que nessa leitura seriam identificados, observados e analisados os
pontos inerentes ao atendimento aos requisitos constantes no TERMO DE REFERÊNCIA,
NO PLANO DE TRABALHO E SEUS ANEXOS, concentrando essa análise,
principalmente, nos critérios estabelecidos no ANEXO V - I e ANEXO VI – II (MATRIZ
DE AVALIAÇÃO/CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO TÉCNICA) –
LOTES 01 e 02. Após a leitura criteriosa de cada Projeto Técnico, de cada Plano de Trabalho
e seus respectivos anexos, os Membros da Comissão preencheram as Fichas Técnicas “Matriz de Avaliação/Critérios de Qualificação/Habilitação Técnica” com as pontuações
atingidas por cada Entidade, em cada quesito avaliado, estabelecendo assim a pontuação
atingida por cada Entidade nesta fase. Após apresentada as considerações da equipe de análise
técnica, de acordo com as pontuações contidas nas Fichas Técnicas dos projetos analisados, o
Sr. Antenor Costa Filho procedeu a leitura das Fichas Técnicas de cada Entidade e construiu
um Quadro Síntese com os seguintes resultados: ASMI nº 02/2015 e Termo de Referência nº
02/2015 - LOTE 01 – CLASSIFICADAS: 1. Primeiro lugar: Associação Batista Beneficente

e Missionária - ABBEM, SPU nº 5603078/2015, pontuação – 117 pontos; e,
DESCLASSIFICADA: Centro de Assistência Social e Profissional - CASP; e, para o LOTE
02 - CLASSIFICADA - 1. primeiro lugar : Associação Batista Beneficente e Missionária ABBEM, SPU nº 5603124/2015, pontuação: 119 pontos. O Sr. Antenor Costa esclareceu que
o resultado da análise seria divulgado através do site www.spd.ce.gov.br, sendo concedido as
Instituições participantes, um prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso,
conforme estabelecido no ASMI nº 02/2015 e no Termo de Referência nº 02/2015. Após o
prazo recursal e análise dos recursos apresentados, quando houver, a Comissão dará por
encerrado o presente Certame e o Resultado Final com as entidades aprovadas, será
encaminhado para homologação pela Secretária titular da Secretaria Especial de Políticas
Sobre Drogas, Dra. Miriam Sobreira. Sem mais nada a relatar, encerro a presente ata, que após
lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão e por mim Ari Célio Régis Mendes,
que secretariei o presente evento.
Fortaleza/Ce, 10 de setembro de 2015.
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