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€.[3:ÂÕ:i ai:ê.ôPROCESSO LICITATÓruO N" 37l2Ü2I
CHAMAMENTO PUBLICO N" A2I2O2I

REFERENTE: A finalidade do presente Chamamento público é a celebração de
Parceria- com organizaçÔes da Soçiedade Civil (oSC) para €ÀÇÇução dç atividades e,r
regime de rnútua cooperação corl â adnrinistraçao p*btica, no exercício d"e ZA2l,
objetivando o desenvolvinrento cle programa de atendimento a crianças. jovens e
adultos" através do entretenimente. lazer e cultura, confonre condições esíabeláciclas no-l ermo de Colaboraçào. ê

,IULGATIIENTe:

Os fins da ÂdrninistraÇão Pírblica h{unicipal, segundo o mestre Hely Lopes
Meirelles, "resurnenl-se nzü,t tinico ob.jetivo; o beir, rÍa ioletividac{e adnilni,strada,,,
Presente este pensamento veritlcamos que para proporcionar tal flm, necessário se fazque a Administração Municipal possa. através de seus departamentos e secretarias.
atender ao cidadão, proporcionando o bem estar coletivo.

público, são realizados pelo
estahc.lcr,-e r parce ri;rs cont

hdo a esta Comissão e, consiclerando que
s constântes do Edital de Chamamento

Público, via de cr:nsequência, encontra a na Lei n' 13.019i2014, encaminha ao Sr.

sr

Todavia nem todos os serviços de interesse
Município. necessitando para atingir a ',hem conrun?.,
organizações da sociedade civit.

No que tange às parcerias, o Estacro busca . por. rueio de parcerias
con-sensuai't, fazâ-{o iunta com entídade,s do Terceiro Setrtr que Íenham siio criadas
enfocando certo propósíto de iníere.vse ptiblico buscado em concre{o, e possüm, qssint,
,ee encarreglar de .t;ua execuçãa de uma Jbrma mais parÍicipativa-e próx:ima tla
societJarle civil, melfutr refi.etindo ,seus an;;eío;;. Ne,yÍe ceniu,io á qu, lt, situim o,, o1r,rtu,,
celebrados enÍre o Estado e as eníidacles da socierlade ch)il integrantes do Terceiro
Setor, Íamhé*t conhecida cofito a esll*ç,o ptiblico trão e,yÍatat,.

Ademais. um dos f,atores desse resultado é a ef,eÍiva partiÇipação popular,que de maneira direta flscaliza e acompanha a própria execução das atividades,
rr:ediante participação na diretoria e conselhos

No toclnte ao ç.harnamento prirblico em questão. analisan,Jo-se o proces§o
em sua integralidade, percebe*se que apenas a Associação Atlética palmitos je Futsal
apresentou o Plano de Traballio e os dr:cumentos exigidos no EditaÍ.

Inclusive" verifiçou-se que a avaliação da enticlade obteve gg,5 pontos cle
I 00 possíveis, pofianto. bastante satisfbtôria.

A comissão de fulonitoranrento irá utilizar dos meios disponíveis. com
auxílio de profissionais das áreas do Município, para fiscalizar a execução da parceria,
assim como deverá estabeleçer os dcmais proledirnentos que serão adotados para
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metâs e objetivos.

Assim, em vista do que foi aprr
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IfrriltÊíPt{ DE

PAtl'IITOSPr'o ito Municipal, lS4ifestasão favorável à concre tízação da referida parcêÍf{ o r rçio
mediante assinaturaido Termo de Colaboração.

Palmitos, 14 de jutho de 2OZL.
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