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.4SSOCj8i
RELATÓRIOTÉCNICO

ão Basqy
Prometo: Pato Bê&

mEToooi.ÓêiA OEPONTUAÇAO
Conteúdo relevante, concepção ESPORTIVA
inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
carência constatada na comunidade onde será
desenvolvido, descrição clara e objetiva da
conveniência de sua execução.

CRITÉRIOS
A) Excelência,
originalidade
relevância
projeto

uefe
PONTUAÇÃO

e

do
29

B) Efeito
multiplicador do
projeto

impacto esporltvo ao prometo; interesse público do
projeto; importância da ação para os beneficiados,
sejam estes profissionais envolvidos e/ou público
participante; possibilidade de permitir
desenvolvimento esportivo local e regional, no seu
universo de abrangência; capacidade de agregar
)arcerias e alianças.

eficazes de formação de
público, priorizando ou não um determinado
público alvo; com planejamento da divulgação do
projeto 0 a 20 visando maior participação; garantia
de gratuidade e ações que permitam maior acesso
da população aos bens e produtos esportivos e
culturais resultantes.

::.,"=1:i:"::

D) Ad equação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

Proposta orçamentária que especifique todos os
Itens de despesa do projeto, de forma detalhada e
compatível com preços de mercado, e planilha
financeira que demonstre que o projeto é viável e
exeqüível, de acordo com a proposta apresentada.

9

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no oroieto

no de capacidade técnico-operacional;
técnico l Por meio de experiência comprovada no portfólio
operacional da l de realizações na gestão de atividades ou projetos l lO
instituição l relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
Proponente l semelhante
O Plano de trabalho apresentado cita a representatividade do município em jogos
oficiais com as equipes feminina adulta e juvenil masculina e feminina, como uma das

formalmente a

Capacdade do proponente e dos demais
profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o
projeto proposto, comprovada por intermédio dos
currículos, documentos e materiais apresentados. 9

contraoartidas exigidas no edital. Mesmo que o edital não solicita
aoresentacão dos locais de realização dos núcleos para realização dos projetos sociais
da contrapartida, e nos objetivos gerais e específicos também não foram informados
a atenção quanto aos projetos sociais
a oroponente houve a manisfestação dos locais e metodologia para a realização dos
porietos sociais visando cumprir a contrapartida exigida em edital
comissão APROVA o plano de trabalho da referida OSC

salientando que através de diligência enviada

Sendo assim, a
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AlexandreZoche-Presidente
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Willian Antonio Pires

MUNICÍPIO DEPATO BRANCO
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIOTÉCNICO

20

l multiplicador do
projeto

l oarcerias e alianç

!i.iÊ'u aos bens e produtos esportivos e
tantes.

20

20

©
no projeto

10

técnico
operacional
instituição

O Plano de
ênfase na atenção a 633 crianças em 04
obrigação mínima. Citou-se no item 12 do

l requisitos que as
l Sugerimos qye.a!

L
da

10
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Diogo Gasperin ' Membro
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIOTÉCNICO
Associaç

Profeta: Pato HppdçPP!

culturais resultantes.

IfõüüÃêÃÕ

20

19

20

D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto exeqüível, de acordo com a proposta apresentada.

09

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no prometo

10

AlexandreZoche-Presidente

Diogo Gasperin -- Membro
.4
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATóRIOTÉCNICO

25

l
multiplicador do
projeto

resultantes.

18

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

18

D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

com a proposta apresentada

09

IM;1:4

ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante.

09

F)
técnico
operacional
instituição
proponente

]
08

+.'ma a c'missa' :: :l..l
APROVADO o plano de trabalho

4 @ #
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO 01/2021 - PROCESSO NO 01/2021

RELATóRIOTÉCNICO

Associa

20

]

18

j
18

l D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade
projeto

09

que o
com a

E) Potencial
realização
proponente
equipe
no projeto

09

técnico
operacional
instituição
proponente

da
09

ou

fi ê;;;jj;;ã;;purou clue o p ano de trabalha
com êxito os indicadores dasl
trimestral. Os demais itens do
com êxito. A comissão dá por

1 .

metas tanto quantitativos e
plano de trabalho
APROVADO o plano

,J.,,p #



anca
es

AlexandreZoche-Presidente

Diogo Gasperin ' Membro

Rony Marcelo Slaviero -

Sátiro
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MUNICJP10 DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO NO 01/2021 - PROCESSO N' 01/2021

RELATóRIOTÉCNICO
Associam

25

]

e alianças.

resultantes.

18

]
17

D) Adequação
proposta
orçamentária e
viabilidade
projeto

a
::ç.oc= ='=mF ã:'=B:'W }:=; \

com a proposta apresentada.

]
do 10

no prqeto ' l materiais apresentados.

h com
por

e 10

F) Capacidade
técnico
operacional da
instituição
proponente

Grau

ao

talentos e
como trata-se de um esporte com poucos

N
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l seja frustada a parceria da OSC com o presente no edital do chamamento publico zuzi aa puí l

APROVADO o plano de trabalho
IÀ.

AlexandreZoche-Presidente
'kd

Diogo Gasperin -- Membro

Rony Marcelo Slaviero

Sátiro

Willian Antonio Piões
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ão dos
RELATÓRIO TÉCNICO . . . ...---.

esportiva l
lacuna ou
onde será

objetiva da 20

H
culturais resultantes.

20

]

19

]
10

:$
envolvida
no projeto

/

08

]

©y



representatividade desta modalidade esportiva
ROVADO

t}.

Alexandre Zoche-Presidente

Diogo Gasperin - Membro

Rony Marcelo Slaviero -

Sátiro BertoIJunior-

Willian Antonio Pares
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021 PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIO TÉCNICO
Associação Patobranquense de Boç1lêg

CRrrERIOS l meTõbói-ÕêiA DE PONTUAÇÃO
AI Excelência, Conteúdo relevante, concepção ESPORTIVA
originalidade e inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
relevância do l carência constatada na comunidade onde será
projeto l desenvolvido, descrição clara e objetiva da

conveniência de sua execução.

PONTUAÇÃO

19

B)Efeito
multiplicador do
prometo

Impacto esportivo do projeto; interesse público do
projeto; importância da ação para os beneficiados,
sejam estes profissionais envolvidos e/ou público
participante; possibilidade de permitir
desenvolvimento esportivo local e regional, no seu
universo de abrangência; capacidade de agregar
arcerias e alianças.

Projeto com estratégias eficazes de formação de
público, priorizando ou não um determinado
público alvo; com planejamento da divulgação do
projeto 0 a 20 visando maior participação; garantia
de gratuidade e ações que permitam maior acesso
da população aos bens e produtos esportivos e
culturais resultantes.

19

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

18

D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

Proposta orçamentária que especifique todos os
Itens de despesa do projeto, de forma detalhada e
compatível com preços de mercado, e planilha
financeira que demonstre que o projeto é viável e
exeqüível, de acordo com a proposta apresentada.

08

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

Capacidade do proponente e dos demais
profissionais envolvidos de realizar, com êxito, o
prajeto proposto, comprovada por intermédio dos
currículos, documentos e materiais apresentados 09

F) Capacidade
técnico
operacional
instituição

A referida
desenvolvimento dos atuais

l capacidade de buscar

Grau p eno de capacidade técnico-operacional;
Por meio de experiência comprovada no portfólio
de realizações na gestão de atividades ou projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante.

da 09

aoresenta em seu plano de trabalho objetivos apenas para
praticantes da modalidade não demonstrando uma
adeptos praticantes. Trata-se de uma modalidade

tradicional mas sem prespectivas de crescimento na busca de novos talentos. Porém
com as dificuldades atuais da pandemia ainda se mantém atava e os treinamentos
buscarão novos horizontes tais como apoios e novos adeptos. A Comissão em função
de ter apurado que foi apresentado apenas 01(um) projeto
para que
em firm

osc

novos

D-@ 4
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ipRO\rADOo plano de trabalho.
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A/exandreZoche-Presidente

Diogo Gasperin - Membro
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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATóRIOTÉCNICO

HFíõsõrõõixõÉ PONTy8ç89

4
conveniência de sua execução.

[tRiTÉKiOS
[A) Excelência,
l originalidade e
relevância do
projeto

ÊONTUAÇAg

25

j Efeito
multiplicador do
prometo
l

envolvidos e/ou público participante.i
possibilidade de permitir desenvolvimento
esportivo local e regional, no seu universo de
abrangência; capacidade de agregar parcerias e
alianças
Projeto com estrate. . . . :....eficazes de formação
de público, priorizando ou não um. determinado
publ co alvo; com planejamento da divulgação
do prometo o a 20 visando maior partlcipa11ao;
garantia de gratujdade e ações que permitammaior acesso da população aos bens e
produtos esportivos e culturais resultantes.

20

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

20

D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

ecifique todos
os Itens de despesa do projeto, de forma
detalhada e compatível com preços de
mercado, e planilha financeira que demonstre
que o projeto é viável e exeqüivel, de acordo
com a proposta apresentada.

10

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

dos . ..demais
profissionais envolvidos de realizar,com êxito,

! . a. . u. .g. 'a n A

o projeto proposto, comprovada por intermédio
dos currículos, documentos e materiais
apresentados.

10

técnico
operacional
instituição
proponente

l 'n$çgli!
'' Eil:liÍli: s:::=:=,!:.:'ãB:.:l\Ê'';=:!::

ou de natureza l l

AproponenteaPiese''La a=çv- -. de atendidos e variÚCa a=b-.n -.
locais, porém com um numero expressivo de atendidos e varlaaas Talxdb CLaiiaD/

.i- - -..+:.:..,q'- ..rcss/icta Drn

extrapolando as exigências mínimas do edital. Ainda
observado a participação prevista em

.i.i!.i...i. ..:. ....ie rlacans/nlviflR
lim número considerável de competições fazendo com a modalidade seja mais desenvolviaa l
e o número de adeptos e praticantes seja maior. Assim a comissão considera o projeto l
APROVADA/'>z\

l
10

um

®
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021- PROCESSO N' O1/2021
LÀ.

RELATÓRIO TÉCNICO
Associaçâ

Pro/efo

A) Excelência,
originalidade e
relevância do
projeto

conveniência de sua execução
20

B) Efeito
multiplicador do
projeto

culturais resultantes

20

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

20

09

]
D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

[

10

ico-operacional.l
l técnico l Por meio de experiência comprovada no pontolio

operacional da l de
instituição
proponente

l Apresenta o plano
edital é claro quanto ao
apresenta o período divergente do
com prazo de apresentação da

e

10

/ @



0

l frustrado; da-se por APROVAD

AlexandreZoche-Presidente

Diogo Gasperin - Membro

Rony Marcelo Slaxfiero

Sátiro Bertollunior

Willian Antonio Pirex
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021
1}.

RELATÓRIO TÉCNICO

CRITÉRIOS
A) Excelência,
originalidade e
relevância do
projeto

IÜIÊfÕÓÕI.ÕéÜ ÓE PONTUAÇÃO
ãÓ ESPORTIVA

inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
carência constatada na comunidade onde será
desenvolvido, descrição clara e objetiva da
conveniência de sua execução.

PONTUAÇÃO

B) Efeito
multiplicador do
projeto

L
30

Impacto esponlvo uo prometo; interesse

público do projeto; importância da ação.para
os beneficiados, sejam estes profissionais
envolvidos e/ou público participante;
possibilidade de permitir desenvolvimento
esportivo local e regional, no seu universo de
abrangência; capacidade de agregar parcerias
e alianças.
Êiõi;i; com entra eg as eficazes de formação
de público, priorizando ou não um
determinado público alvo; com planejamento
da divulgação do projeto 0 a 20 visando maior
participação; garantia de gratuidade e ações
que permitam maior acesso da população aos
bens e produtos esportivos e culturais
resultantes.

19

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

14

D) Adequação a
proposta
orçamentária eviabilidade do
projeto

especifique todos
os itens de despesa do prometo, de forma
detalhada e compatível com preços de
mercado, e planilha financeira que demonstre
que o projeto é viável e exeqüível, de acordo
com a proposta apresentada

10

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

F) Capacidade
técnico
operacional da
instituição
proponente

nte e dos demais
profissionais envolvidos de realizar, com
êxito, o projeto proposto, comprovada por
intermédio dos currículos, documentos e
materiais apresentados.

09

Grau

gestão
10

senta nenhuma das
aue o edital não solicita formalmente
locais de realização dos núcleos para
objetivos gerais e específicos também não foram
sociais; salientando necessário que a proponente
parceria a definiç
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Alexandre Zoche - Presidente

Diogo Gasperin -- Membro

Rony Marcelo Slaviero

Sátiro

Wi1lian Antonio Pirex
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIOTÉCNICO
Instituto Theóphílo Petwcoski

A) Excelência,
originalidade erelevância do
projeto

ãÉfÕtiÓI.oaIA DE PONTUAÇÃO
Conteúdo relevante, concepção ESPORTIVA
inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
carência constatada na comunidade onde será
desenvolvido, descrição clara e objetiva da
conveniência de sua execução.

PONTU4Ç4Q

30

B) Efeito
multiplicador do
projeto

Impacto esportivo do projeto; interesse
público do projeto; importância da ação para
os beneficiados, sejam estes profissionais
envolvidos e/ou público participante;
possibilidade de permitir desenvolvimento
esportivo local e regional, no seu universo de
abrangêncial capacidade de agregar parcerias
e alianças.
Projeto com estratégias eficazes de formação
de público, priorizando ou não um
determinado público alvo; com planejamento
da divulgação do projeto 0 a 20 visando maior
participação; garantia de gratuidade e ações
que permitam maior acesso da população aos
bens e produtos esportivos e culturais
resultantes.

20

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

20

D) Adequação a
proposta
orçamentária eviabilidade do
projeto

Proposta orçamentária que especifique todos
os itens de despesa do projeto, de forma
detalhada e compatível com preços de
mercado, e planilha financeira que demonstre
que o prometo é viável e exequível, de acordo
com a proposta apresentada.

10

E) 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.

F)
técnico
operacional
instituição
proponente

Capacidade Grau pleno de capacidade técnico-
operacional, Por meio de experiência
comprovada no portfólio de realizações na
gestão de atividades ou projetos relacionados
ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante.

da

os requisitos mínimos do edital, com a contrapartida
extrapolando o exigido quanto aos núcleos sociais perfazendo um total de 05 polos com a
previsão de atendimento de 600 crianças. Desta forma, a comissão dá por APROVADO o
plano de trabalho.
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previsão de atendimento de 600 crianças.
plano de trabalho.

Desta forma, a comissão dá por APROVADO o

AlexandreZoche-Presidente

Diogo Gasperin - IUembro

Rony Marcelo Slaviero

Sátiro

Willian Antonio Pares
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO IJ.

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIO TÉCNICO
Kart Clube Pato Branco

Prometo: Kart 2Q21
'I IÜIÊ:I:ÕbÕI:ÕêIÃÕÊ PONTUAÇÃO

Conteúdo relevante, concepção ESPORTIVA
inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
carência constatada na comunidade onde será
desenvolvido, descrição clara e objetiva da
conveniência de sua execução.

A) Excelência,
l originalidade e
relevância do
projeto

l PÓiitÜAÇ4g

25

B) Efeito
multiplicador do
projeto
h Impacto espomvo do prometo;

interesse

público da prometo; importância da ação para
os beneficiados, sejam estes profissionais
envolvidos e/ou público participante;
possibilidade de permitir desenvolvimento
esportivo local e regional, no seu universo de
abrangência; capacidade de agregar parcerias
e alianças.

de formação
de' público, priorizando ou não um
determinado público alvo; com planejamento
da divulgação do projeto 0 a 20 visando maior
participação; garantia de gratuidade e ações
que permitam maior acesso da população aos
bens e produtos esportivos e culturais
resultantes.

18

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

18

D) Adequação
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

l E Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

a Proposta orçamentada que especifique todos
os' itens de despesa do projeto, de forma
detalhada e compatível com preços de
mercado, e planilha financeira que demonstre
que o projeto é viável e exeqüível, de acordo
com a proposta apresentada.

10

nte e dos demais
profissionais envolvidos de realizar, com
êxito, o projeto proposto, comprovada por
intermédio dos currículos, documentos e
materiais apresentados.

10
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MUNICÍPIO DEPATO BRANCO

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N' O1/2021 - PROCESSO N' O1/2021

RELATÓRIOTÉCNICO
Quebra FrQl9.Blbg..çlybg.Eglg.BlgDçg

Proieto: Cicli$Plg.Eglg.E11gDÊg

CRITERIOS
A) Excelência,
originalidade e
relevância do
projeto

iúiÊ:tÕÕÕI.ÕéÜÍE PONTUAÇÃO
Conteúdo relevante, concepção ESPORTIVA
inovadora, capacidade de preencher lacuna ou
carência constatada na comunidade onde será
desenvolvido, descrição clara e objetiva da
conveniência de sua execução.

PONTUAÇÃO

30

) Efeito
multiplicador do
projeto

) interesse

publico do prometo; importância da ação.para
os beneficiados, sejam estes profissionais
envolvidos e/ou público participante;
possibilidade de permitir desenvolvimento

- nn nA UA A PI A

esportivo local e regional, no seu universo de
abrangência; capacidade de agregar parcerias
ealiqpç!! es de formação
de público, priorizando ou .

não um

bens e produtos esportivos e culturais
resultantes.

20

C)Acessibilidade
do projeto ao
público

20

D) Adequação a
proposta
orçamentária e
viabilidade do
projeto

ifique todos
os itens de despesa do projeto, de forma
detalhada e compatível com preços de
mercado, e planilha financeira que demonstre
que o projeto é viável e exeqüível, de acordo
com a proposta apresentada

09

E) Potencial de
realização do
proponente e da
equipe envolvida
no projeto

onente e dos demais
profissionais envolvidos de realizar, com
êxito o projeto proposto, comprovada por
intermédio dos currículos, documentos e
materiais apresentados.

10
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i4.tít (}e Recebtttteltío tios Envelopes contett(lo os Projetos e OS {)OCtlltlelltoS (le }'l(ibilit(tÇão

ficando o tesultad Ul:

ENTIDADE PROMETO CATEGORIA PE AÇAO

associação Pafobralt(l1leitse

tie Bocltas

Bolha, uma Visão de
Futuro

Bolha Adulto l Masculino
83

ã;;;iiiiãi'ãii Bolottist(ts (1o

Sudoeste
Boião do Futuro Boião Adulto

\ssociação de Voleibol de

Pato Branco
Vivendo o Vólei

Voleibol Adulto e

Juvenil

Íl@ -'«

paRiR« l (te 2
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Por âm, verificou que as proponentes apresentaram seus proletos segundo os critérios estabelecidos em edital,
bem como todas cumpriram a pontuação mínima prevista no item 14.6 do mesmo edital. Sendo assim, todos os
proUetos apresentados foram aprovados pela Comissão de Seleção. Assim, será realizada abertura e verificação
da documentação dos envelopes n' 02, em data a ser previamente divulgada

COMISSÃO DE SEI,ECÃO PORTARIA N' 57/2021

4texandre Zoclte - Presideltte

l)logo Gasperitt -- N'letttbro

Rouy N'larcelo Slaviero - Melttbro.

Sátiro Bertol Júnior -- Membro

Williatt A itânio Pirex

Págitta 2 de 2

ssociÍIÇão Colosso { {i

Boinídu
Bom de Bola é Craque

na Escola
Futebol .lu+'anil l Masculino

Ginástica Rítmica
Feminino

Adulto e Juvenil
=Instituto Tlteópltilo Petrycoski

(;inástica Rítmica:

Buscando Talentos

\ssocinção Sil»{l Títekçpolt€1o

Taek»ando
raek\t'ando

Transformando Vidas
Ad u lto e .lu\ anil

Através do Exporte

Masculino e

Feminino
89

4ssocillção dos Correílores de

R [lu {le Pato Brítttco

Diretrizes Acorpato l Corrida de Rua

2021 1 Adulto

Mascu lho e

Feminino
87

ssiJctíição (:e llitttdebo! de

Pata Branco

Handebol Adu lto
Pato Handebol

e.juvenil

Mascu limo e

Feminino
87

{ssocinção de kickboxiitg e

B{ xe ( e Pato Branco

Kickboxing Formando

Campeões

Kickboxing

Adu lto e .juvenil

Mascu tino e

Feminino
77

2itebríl Freio Bike Ciltbe pílto

$r(iitca

Ku rt Chibo Puto Br«nco

Cicl ismo Pato Bra nco.

Transe'ormando Vidas

através do Exporte

Ciclismo Adu lto
Mascu lho e

Feminino
97

Kart 202 1
Masculino c

Kart Adu lto
Feminino

91

{ssociílção BttstltleteboiArfe
[fe Pali} BrtiÊict}

entro }tliegríi{ o parti {}

Desen volvimento {to Esporle

Anltiílor

Pato Básquete

Pato Futsal 202 1

Uma só I'aixão

Basquetebol Masculino e
Adulto e Juvenil l Feminino

90

Futsal Adulto l Masculino

f'utsal Adu lto e
I'eminino

.Juvenil  \ssocietção Ptilobrtilt quellse

cle Fnísai Fetttinino

Pato Bra nco

Futsal Fem hino
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U

ESTADODOPARANA
PREFEITURA blUNICIPAL DE PATO B=:=!!

n)nAL OE CHAMAMENTO puBuco N' O1/2021 - ATA DE BivEoEsES CONTENDO os PRO.FETOS E os DocuiiiENTos OE

ilODALll)ADE C/\TEGORIA

:sociação Pattlbiaitqitcnsc dc Boctllts

:N'l'ID\DE
IBocl ima Visão de Futun

ssociüção dc I'l)lciboldc

.4s.file dos Bottlnislas do Sudtlcsl

I'bnl\'cni

IBnlão dn Futuro

Theóphito pctwcoski

Butxtidu

Ifo Bra/Í('o

kwondn

duro c Juscnil

Js.çocf«ção dz Hafrdf&aJ r Pafli Branco

;ociação de kickhaxiRg c BONÉ dl' Pato Branco

lç)urluu F} fo Bikc CI óc Paro Bi'arie'o

irctri

IP:ito ll

Kickl)i

IClclisi

idcbol

ig l;ormandi

-ato Bi'ai

-Pato 202

ntpcõcs

Transe-

X Chll)t Pato Brüttco

fiação Basquetebol.

hilcgrado parti
dor

de Pato tirar

l)eseiixtot\)tiiteitf(} d(i

:ão parohn dc Ft

H EI l RELI *
.odes cumpriram
missão dc Sclcçãc

Comissão de Seleção - Portaria N' S7/202 1

ALEXANDREZOCHE
Presidente

DIOGOGASPERIN

RONY MARCEL O SLAVIERO

.QHRn97nl IFldS BZBMsMcabsb ahhk40rMnPU3sCQVOt8fvj6zMGZktPfc3dgJDcYsO .
1/2
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DIÁRIO DOSUDOESTE
28 de abrilde 2021

da pela Comissão dc Selcção. x-Criticou-sc a necessidade d
de diligências as entidades: 1) us Assoçtaçà

Bnsquuebol Arte dc I'ato t3nunço c Centro Integrado pari
ente do csportc amador ambas pur tnfomlar os locais.

cn) de crlanç:is ittendtdus e a forma dc wcxução dos tiuc
prolctos sociais mínimos confunde contmpartidn cnBida no.edita

Assnciacão Stlç.a de Taekwondo pari rmrgamznr c
!scntüção as fases de execução du projçto çom suu:

cspcctn'ns datas. Realizada us dihgêncKis e estas devtdBmuD
çspondtdas pelas entidades. realizou-se a itnulise técnica c a dwtdl

das pmlüos iipresenkidos uo presente edital. prKedendo a{
lamento dos mesmos, conforme os çritéhtts estabelecidos n

Em 10 Apresentação do I'roÜeto Envelope n.+ OI c do lterr
)n Critcxitls e Julnnncnto da Selcção, bcm como o:

email requisitos cin edital. Analisada os pmyetog devidamcn
ocumentado cm relatório ti:único pelos pronissionats técnicos

SccrcturKI Xtunictpül dc Esponc (disponível n;i íntegra do.prwes90)
nonlcudos pekt portaria S7/202 1 que compõe :' comissão de selcç;

'içou que t«!as as proponentes çlüssi cujas. tiveram wu!
.PRO\FADOS conforme os requisitos exigidos em edita

Gasperin; RonJ $1urcelo Slax.ic.
niãnio Pares -- )lctn aros.

lgadi

Sc=
Comissão

od

Bertol JKni
d

llo

ÜUARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DQ FAUNA
EXTRATQ DO CONTRATO P 15 2021

Faltes CARiAaA l.IUqlCIPAL DE PATO BRANCO. CNPIMF: 76.89B.198'0nl+S e JACKUNE

PAUL PICOLOTT0 KOZ;.K - hiE. CNPIMF: 08.732.3$8«0t.la. Obielo CaMntõçio de empresa

pan paistaçia do seKiço de 2 jdun) detns1lklçóes da pane inllrna dl ellcaçio da sede
dMnülâiw Ê plenáü de sesãn ai Cama-a l.lulcipal de Pato Branco, cpm área tdal de t.729,75
#. e das áreas elbrnas adia:tnln. om inbrrüb de 6 meses ente a pómdm e a segunda apicaçãa

8bc Seria pios Hb píestaçãa do se'dço obie:a dote contrata 2 (du8s} prceln dB RS 325.0Q
pnnü t ürúi e dica teari) cada. rêhíentes a cada urra üs üpbcaçües da dKnetaçio.
OBwíeerderdo Q valor total de RS 650.W ($ü:e'la3 e dHaen:a naü}. Vigência: 0 grua de

vigétBÜ do cortrllo sofá de 12 jdozel mne$n, hü ndo na data de sua pubbcaçio. nâo padeça se]
propagado. Doüçio: 1361].] 9Q 39.16 00 QO . Minta:edição e Conter.l;io Je Bens Iniõveü. Otbtm
Est! c9rt.at: ê orü ám da üspensa de bçibçio n' l&2D21. nos teiii\as do a' 2+. H. da Lu cedera

66&'1993. c hrm jusbÉcêuín consbnb do processo n' 29Q021. Foro: Fka eleito o Foro
Cw.ira d! Paü Bíann. Estado da Piranâ. para dtfmr qmt$u rdlbvB aa presente corürato

Local. dali e asiln8turõ: Pêlo :raMO 23 de abRI ae 202t. Jcwr Bernarat . ContritanB e Jâcklne
:alma Kazak .Contntada

ORAÇÃDDEFÉ
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Website oficial do Município de Pato Bi

MUNICÍPIO OE

M;m BRANCO© n. {

Digitesua pesquisa

VOCÊ ESTÁ EM: INÍCIO/ CHAMAMENTO/

15/03/2021

EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N' O1/2021 - PROCESSO
No01/2021

O presente chamamento pública tem por objeto a nleção de Organizações da Sociedade Civil de Pato Branco, sem fins
lucrativos, através da apresentação de propostas ou projetos, visando celebrarTermo de Colaboração para transferências

voluntárias de recursos õnanceiros, para consecução de õnalidade de interesse público.

dedicação mais efetiva nos Projetos/Programas.

ANEXOS

OI - FASE INTERNA E EDITAL PÁG. 01 A 1 1 2 (43 MB)

01 Convoca Sessão Habilitação (19 kB)
01 A[A DE ANÁLISE DOS PLANOS E TRABALHO (4% kB)
OI ATA RECEBIMENTO ENVELOPES (307 kB)

01 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PROJETOS ESPORTIVOS (283 kB)

01 ATA RECEBIMENTO ENVELOPES
01 AK DE ANÁLISE DOS PLANOS E TRABALHO

OI Convoca Sessão Habilitação
01 - FASE IN'URNA E EDITAL pÁG. OI A 1 12

01 TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PROJHOS ESPORTIVOS

Principalscategoria


