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REFERENTE: A finalidade do presente Chamamento Priblico é a celebracão de
Parceria, com Organizações cla Sociedade Civil (OSC) visando a seleção de
entidades sÇm fins lucrativos, para finnar parceria por meio cle Termo de

Colaboração, para a.tender as parturientes na realização de cesarianas e partos em
nosso Município.

JULGAMENTO:

Os fins da Aclministração Pública Municipal, segundo o mestre Hely
Lopes Meirelles, ooresumeÍn*se num útzíco ob-ietivo: o bem rla cnletí:tirJade
adminísírada." Presçítte este pensamento verificamos que para prüpílrcionar tal
fim, necessário se faz que a Adrninistração Municipal possa, akavés de seus
depart*mentos e secretarias, atender ao cidadão, proporÇionando o bem estar
coletivo.

J"odavia ncm todos os serv'iços de interesse públiÇo, são realizados
peio Município, necessitando para atingir o "bem comum", estabelecer parcerias
com organizações da sociedade civil.

lrTo que tange às parcerias, o Estado busca "por meío de parcerias
conserLsuaís, fazê-lo junto com enttdades do Terceíro Setor que tenham sido
críadas eníocando certo propósito de interesse público buscado em concreto, e

possam, assírn, se encarregar de sua execução de uma forma maís partícípoÍi.va
e próxima da socíedade civil, melhot'refletindo seus anseios. Neste cenário é que
se siíuam os ajustes celebrados entre o EstaCo e as eníidades &r sociedade ci,-il
integrantes do Terceiro Setor, tatnbém conhecído corno o espdço pública não
estaíaf'.

Ademais, um dos fatores desse resultado é a efetiva participaçâo
popular, que de maneira direta fiscaliza e acompanha a própria execução das
atividades, mediante participação na diretoria e conselhCIs.

No tocante ao chamamento público em questão, analisando-se o
processo em sua integraiidade, percebe-s€ que apenas O Hospital Regionai de
Palmitos apresentou o Plano de Trabalho e os documentos exigidos no Edital.

Inclusive, verificou-se que a avaliação da entidade obteve 91 pontos
de 100 possíveis, portanto, bastante satisfatória.

À comissão de Monitoramento irâ utiLizar dos meios disponíveis, com
auxíiic de proÍissionais das áreas do Muniçípio, para fiscalizar a execução da

parceria, assim como deverá estabeiecer os demais procedimentos que serão
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Assim, em vista do que foi apresentado a esta Comissão e,

considerando que a documentação juntada atende as exigências constantes do
Edital de Chamamento Público, via cie consequência, encontÍa abrigo na l-ei no

13.A192A14, encaminha ao Sr. Prefuito Municipal, manifestação favorável à

concretização da referida Parceria, mediante assinatura do T'ermo de
Colatroração-
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7.3.1 CRITERTOS DE AVALrÁÇÀO

Descrição dos Clriterios de Seleção dos projetos;

1. Viabilidade dos Objetivos e Metas:
Se os objetivos específicos são viáveis e exequÍveis. Se as metas estão de acordo com o
solicitado pelo ChainaÍnento. Peso: 1.

2. Metodologia e Estratégia de Ação:
Se o projeto demonstra clarezana lorrna cômo vai se d.esenvolver; deve descrerrer o caminho
escolhido, os métodos- técnicas e eskatégias pensadas para cada objetivo pÍôpôsto. peso: 3.
3^ Viabilidade de Execução:
Se o projeto demonstra proximidade com realidade do território; se há coerênçia
metoriológica que viabilize a execução do projeto. peso: 2.
4- Coerência no Plano de Aplicação de Recursos:
§e há conipatibilidade na aplicação dos recrusos Çom a proposta de trabalho. peso: 1.
5. Experiência da Entidade no Serviço e no Município:
Se a proposta tra.z conhecimento sobre realidade da. comunidade ou do público-alvo; e se
demonstra experiência com o serviço proposto. Peso: 3.
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Peso Plenamente
Satisfatório

§atisfatorio Insâtisfâtório

Pontuação (7,1 a l0) (4,1 a7) (0a4)
1" Viabilidade dos objetos e
Metas:

1 I
?-. Metodologia e Estratégia
de Ação:

3 8,5

3. Viabilidade de Execucão: 2 I
4. Coerência no Plano de
Aplicação de Recurso:

1 10

5. Experiência da Entidade
no Serviço e no Município:

3 q§

TOTAL 9T
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