
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

PARECER DA COMISSÃO DE
AVALIAÇÃO DE PROJETOS/PLANOS DE
TRABALHO APRESENTEADOS
CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO 003/2022 - DECRETO 643/2022

De acordo com as atribuições da referida comissão, relatamos o seguinte:

- Foi protocolizada no dia 14 de junho de 2022, proposta única relacionada ao edital de chamamento

público 003/2022 sob numero de processo administrativo 5472/2022;

- A apresentou as seguintes documentações:

- Plano de Trabalho;

- Declaração contendo nome do contador;

- Certidão de Habilitação profissional do contador;

- Declaração de capacidade administrativa;

- Declaração de representação legal da OSC e de inexistência de impedimento de celebração da

parceria;

- Declaração de Não contratação de parentes e empresas;

- Declaração de início das atividades;

- Declaração sobe atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011;

- Declaração contendo nome do gestor da parceria pela entidade responsável;

- Estatuto da Associação Obra Acordai Capixaba;

- Ata da Assembleia da Associação;

Considerando os acima, informamos que de acordo com o item 9.2 do edital de chamamento público

003/2022 a mesma atingiu os a seguinte pontuação:

CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

METODOLOGIA DE
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MAXIMA POR ITÉM

PONTUAÇÃO ATINGIDA
PELA ASSOCIAÇÃO

- Relevância Histórica e
Cultural;
- Efeito multiplicador do
projeto: impacto cultural do
projeto; interesse público
do projeto; importância da
ação para os beneficiários
sejam esses profissionais
envolvidos e/ou público
participante; possibilidade
de permitir
desenvolvimento cultural
local e regional, no seu
universo de abrangência;

- Grau pleno de
atendimento (5,0
pontos) - Grau
satisfatório de
atendimento (2,5
pontos) - O não
atendimento ou o
atendimento
insatisfatório (0,0 zero
pontos). OBS.: A
atribuição de nota
“zero” neste critério
implica eliminação da
proposta

5,0 5,0



capacidade de agregar
parcerias e alianças
- Capacidade
técnico-operacional da
instituição proponente, por
meio de experiência
comprovada no portfólio de
realizações na gestão de
atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhante, de tal forma:
- Potencial de realização
do proponente e da equipe
envolvida no projeto:
capacidade do proponente
e dos demais profissionais
envolvidos de realizar, com
êxito, o projeto proposto,
comprovada por intermédio
dos currículos, documentos
e materiais apresentados.

- Grau pleno de
atendimento (5,0
pontos) - Grau
satisfatório de
atendimento (2,5
pontos) - O não
atendimento ou o
atendimento
insatisfatório (0,0 zero
pontos). OBS.: A
atribuição de nota
“zero” neste critério
implica eliminação da
proposta

5,0 5,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 10,0 PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10,0

Por fim, a entidade atingindo pontuação máxima, a mesma esta apta a realizar a parceria proposta.

Santa Maria de Jetibá, 21 de Junho de 2022
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