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OBJETO: A fimalidade do presente Chamamento Pablico 6 a
celebragao de Parceria, com Organizag6es da Sociedade Civil (OSC) para
execugao de atividades em regine de miltua cooperagao com a administragao
pdblica, no exercicio de 2022, objetivando a desenvolvimento de programa de
atendimentp a criancas, jovens e adultos, atraves do entretenirnento, lazer e
oufrora, oonforme condie6es estabelecidas no Termo de Colaboragao.
JULGAMENTO: Os fins da Administracao Ptlblica Municipal,
segundo o mestre Hely Lopes Meirelles, "/est/me/r7rse nt/in dwico oQ/e&fro.. a

bern da coletividade administrada." Presente este peneamerfro vermcx±mos que
pare proporciorlar tal fim, necessario se faz que a Administragao Munjcipal

possa, atraves de seus departamentos e secretarias, atender ao cidadat],
proporoionando o ben estar coletivo.

Todavia nem todos os servieos de interesse ptlblieo, sao
realizados

pelo

Munieipio,

necessitando

para

atingir

o

"ben7

co/7'7w/77",

estabelecer parcerias com organizag8es de sociedade civil.

No que tange as parcerias, o Estado busca "par mefo de
paroerias consensuais, faze-lo junto Com entidades do Tercei-ro Setor que
tenham sido oriedas enfocando certo prop6sito de interesse pablico buscado
em concrcto, e possam, assim, se encanegar de sua excoueao de uma forrna
mais participativa a proxima da sociedade civil, melhor refletindo seus anseios.

Neste cen6rio 6 que se situam os ajustes celebrados entre o Estado e as
entidades da sociedade civil integrantes do Teroeiro Setor, tambem conhecido
como o espaap pablico nao estatar .
Ademais, urn dos fatores desse resLIItado e a efetiva
participa¢ao popiifar, que de maneira direta fiscaliza e aoompanha a pr6pria
execugao das atividades, medjante participaeao na djretoria e conselhos.
No tocante ao chamamento pdblico em questao, analisando-se
o prooesso em sua integra[idade, peroebe-se que apenas a Associagao Atletica
Palmitos de Futsal apresentou o Plano de Trabalho e os dooumentos exigidos
no Edital.

Inclusive, verificourse que a avaliaeao da entidade obteve 91
pontos de 1 oo possiveis, portanto, bastaute satisfat6ria.
A comissao de Monitoramento ira utilizar dos mejos
disponiveis, com auxilie de profissionais das areas do Municipio, para fiscalizar

a execugao da paroeria, assim como devefa estabelecer os demais
procedimentos que serao adotados para avaliagao da execu§ao fisica e
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ta do que foi

ntaeao juntada atende as exigencias constantes do
blico,-via -de consequencia, encontra abrigo na Lei n°
13.019/2014, encaminha ao Sr. Prefeito Municipal, manifestaeao favoravel a

Edital de Chamame

concretizagao da
Colaboraeao.

referida

Parceria,

Palmitos, 11 de marap de 2022.
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LINE CARINA POITKER ZEMIAN

PRESIDENTE

ONAVIO PEDRO S
MEMBRO

%uNapLn:d8e5F3e6nt?8e6n3%8,0_'4?entro
(40) 3647-9600
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Projeto: ASSOCIACAO ATLETICA PAmnToS DE FUTSAL
7.3.1 CRITERIOS DE AVALIACAO

Peso

Plenanente-Sarisffrorio

Pormiapfro
1 . Viabilidede dosobjetoseMetas:

I

9

2. Metodologia eEstrat€giadeAeto :

3

8,5

3. Viabilidale deExecapto:

2

4. Coerchcia no Piano deAplicaeaodeRecuso:

I

9

5. Experiencia daEntidedenoServi9o e noMuniofpio:

3

9,5

(7,1 a 10)

Satisfat6rio

Insatisfat6rio

(4,1 a 7)

(0 a 4)

19,5

TOTAL

91

I

DescrigHo dos Critdicis de Selefao dos Projetos:
1. Viabilidade dos Objetivos e Metas:
Se os objedvos especfficos sao viaveis e exequlveis. Se as metas estEo de acordo com o
solicitado pelo Chanamento. Peso: I.
2. Metodologia e Estrategia de Ag5o:

Se o projeto demoustra clareza na forma como wi se desenvolver; deve descrever o
caninho escolhido, os mctodos, tednicas e estrategias pensadas para cada objetivo
proposto. Peso: 3.
3. Viabilidede de Execugao:

Se o projeto demonstra proximidade com realidade do territ6rio; se ha coerfencia
metodol6gica que viabilize a exeougfro do projeto. Peso: 2.
4. Coerencia no Plano de Aplicapto de Reeursos:
Se ha compatibilidade na aplicapfro dos recursos com a pz'oposta de trabalho. Peso: 1.
5. Experiencia da Entidade no Servi9o e no Municipio:
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