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Resultado Preliminar do processo de seleção
Edital de Chamamento Público nº 01/2021-UFPE

Nº do Processo: 23076.082176/2021-90

A Comissão de Habilitação e Seleção do Edital de Chamamento Público nº 01/2021-UFPE, designada através da Portaria nº
3830/2021, publicada no Boletim Oficial UFPE N.º 155 de 01/10/2021, no uso das suas atribuições legais, em atendimento ao item
7.6 do referido Edital, resolve divulgar em 13/01/2022 o resultado preliminar do processo de seleção, através da página da
Prograd/UFPE (https://www.ufpe.br/prograd/projetos-institucionais), e posteriormente através da Plataforma +Brasil/SICONV,
assim que forem solucionados problemas técnicos no sistema.
Dessa forma, apresentamos a classificação final das propostas encaminhadas, conforme critérios constantes no item 7.5 e na
respectiva “Tabela 2” do Edital:

OSC

Número da
Proposta

ASSOCIACAO ESPACO
SOCIAL CIDADANIA PRA
TODOS (CNPJ
05.874.658/0001-46

051732/2021

Nota atribuída
Ordem de
pela Comissão de Situação da Classificação das
Seleção e
Proposta
propostas
Habilitação
válidas

70,5

Classificada

1

Por fim, uma vez divulgado o resultado preliminar do processo de seleção, e em conformidade com o item 7.7 do Edital, terá início a
fase de “Interposição de recursos contra o resultado preliminar”, em que os participantes que desejarem recorrer, deverão apresentar
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão.
No entanto, uma vez que no momento a UFPE ainda encontra-se em contato com o suporte da Plataforma +Brasil/SICONV para
solucionar problemas técnicos, o envio de recursos se dará através do email gestao.cmiv@ufpe.br, conforme estabelece o item 7.7.2
do Edital: “Se a plataforma estiver indisponível, a administração pública deverá, antes da abertura do prazo recursal, divulgar a nova
forma de apresentação do recurso”.
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