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SECRETARIA  

DA SAÚDE 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº03/2022 
 

OBJETO: ACOMPANHAMENTOS MULTIPROFISSIONAIS COM CRIANÇAS, 
ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TEA, BEM COMO 
SEUS FAMILIARES 
  

 
PARECER DA COMISSÃO 

 
A comissão de seleção nomeada pela portaria 0010/2022, após análise da 

documentação apresentada pela única interessada na Parceria (Acasef – 
Associação Catarinense de Apoio Social e educacional à Família), verificou que 
a instituição cumpre os requisitos básicos, quanto a documentação, porém, 
cabendo ajustes que não inviabilizam a parceria, mas que precisam ser 
sanados para o êxito do proposto, sendo: 

1) Cópia do instrumento de locação ou outro termo equivalente; 
2) Cópia do Alvará Sanitário do Local onde será prestado os atendimentos; 
3) Esclarecimento quanto a comprovação de experiência no objeto (item VI 

do edital);  
4) Adequação do Plano de Trabalho apresentado, principalmente no que 

segue: 

 Ajustar a identificação do objeto, com descrição detalhada do 
espaço onde aconteceram os atendimentos elencados no Plano 
de Trabalho, e revisão de alguns termos ambíguos; 

 Esclarecer qual o público alvo da parceria conforme previsão no 
edital; 

 Comprovação da formação profissional para atender a 
metodologia proposta no item 4.8; 

 No item 4.9 complementar o descritivo de atividades a serem 
desenvolvidas, pelos demais profissionais constantes do rol de 
recursos humanos (foram descritas somente atividades de 
Pedagogia, Psicopedagogia e Psicologia); 

 Complementar o item 4.13 dos indicadores de monitoramento, 
devendo ser incluso o Plano Terapêutico Individual, Plano 
Terapêutico em Grupo e Plano Educacional Individualizado. 

 Item 7, apresentar comprovação de formação em TEA. 

Para que não haja prejuízo, na celebração da parceria, esta comissão 
define o prazo de 05(cinco) dias uteis, para a interessada apresente os 
ajustes.  
                                     
                                                                         Lages, 17 de maio de 2022 

 

 

 

Carla Grasiela de Sousa                                               Sonia de Fátima Souza  
      Mat. 28775/04                                                                    Mat. 12123/01 


