
EDITAL DE CHAMA&IENTO PÚBLICO N' O1/2022

Ata de Análise dos projetos da Envelope n' 01

Entre os dias 21 e 25 do mês de março do ano de 2022, na Sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Exporte e lazer, localizado no Largo da Liberdade, na Rua
Ararigbóia, 1270, Bairro La Salte, nesta, reuniram-se os membros da Comissão de
Seleção. designados pela Portaria n' 57/2021 e 87/2022 que subscrevem a presente
Ata, para promover a análise dos documentos de Habilitação, conforme os requisitos
exigidos no Item 10 - Da Apresentação do Prometo Envelope n.' 01 e do Item 14.1 a
14.2 -- Dos Critérios e Julgamento da Seleção, bem como os demais requisitos em
edital.referente ao Edital de Chamamento Público n' 01/2022, que tem por objeto, a
seleção de Organizações da Sociedade Civil de Pato Branco. sem fins lucrativos,
através da apresentação de propostas ou projetos, visando celebrar Termo de
Fomento para transferências voluntárias de recursos financeiros. para consecução
da finalidade de interesse publico para realização de projetos esportivos para o
exercício do ano de 2022. Assim, apresentaram-se planos de trabalho nos
envelopes de n' 01 das seguintes proponentes: .4ssoc/anão Basquefebo/ .4de de
Pato Branco, inscrita no CNPJ n' 03.061.958/0001-801 Associação Colosso da
Baixada, inscrita no CNPJ n' 09.235.596/0001-831 Associação de Voleibo! de Paio
Branco, inscrita no CNPJ n' 19.810.579/0001-86\ Associação Patobranquense de
Sachas, inscrita no CNPJ n' 09.943.940/0001-991 Associação Silvo Taekwondo,
Inscrita no CNPJ n' 22. 111. 758/0001-30; Centro !ntegrado Para o Desenvolvimento
do Exporte Amador, inscrita no CNPJ n' 11.105.536/0001-981 Associação dos
Corredores de Rua de Pato Branco, inscrita no CNPJ no l0.750.692/001 49:
Instituto Theóphilo Petíycoski, inscrita no CNPJ n' 1 3. 4 70. 735/0001-201 Quebra Freio
Bike Clube Pato Branco. inscrita no CNPJ n' 24.592.400/0001 00: Kad Clube Pato
Branco. inscrita no CNPJ n' 80. 873.524/0001-26; Associação Patobranquense de
Kickboxing e Boxe, inscrita no CNPJ n' 32.765.504/0001-99; Associação de
Handebo! de Pato Branco, inscrita no CNPJ n' 33.009.791/000t-70 e Associação
Patobranquense de Futsai Feminino APFF, inscrita no CNPJ n' 19.287.097/0001-93.
Assim, a Comissão de Seleção especialmente designada para esse fim, fez a
análise e seleção dos Projetos dos proponentes ao presente Edital, entre os dias 21
a 25 de março de 2022 e procedeu o julgamento dos mesmos, segundo os critérios
estabelecidos no item 1 1 do Edital. todos devidamente fundamentandos em relatório
técnico individual. Após a análise inicial realizada pela Comissão de Seleção
verificou-se a necessidade da realização de diligências as seguintes entidades: l)
Associação dos corredores de rua de Pato Branco solicitando correção no plano de
aplicação pois os valores informados para a natureza de despesas "contabilidade'
extrapolam o limite de 20% do valor global do plano. A OSC através de ofício
datado de 23/03/2022 apresentou a correção dessa natureza de despesa anexando
um novo plano de aplicação. 2) Associação Patobranquense de bochas solicitando
correção do título do prometo da bicha masculina ou feminina, pois o título informado
Bocha uma visão do futuro" está caracterizado em ambos os planos de trabalho da

equipe masculina e da feminina. A OSC através de ofício Élatado de 24/03/2022

+

#, í,J,A- É P(ígilta } de 4



informou que o título do prometo proponente da Bocha feminina é "Bicha para
mulheres vencedoras". Realizada as diligências e estas devidamente respondidas
pelas entidades, realizou-se a análise técnica e a devida seleção dos projetos
apresentados ao presente edital conforme quadro anexo nesta ata com a pontuação
final atingida por cada proponente. Analisados os proletos, devidamente
documentado em relatório técnico pelos profissionais técnicos da Secretaria
Municipal de Exporte e lazer. integrantes da comissão de seleção nomeados pelas
portarias 57/2021 e 87/2022. Por fim, verificou que as proponentes apresentaram
seus projetos segundo os critérios estabelecidos em edital, bem como todas
atingiram a pontuação mínima prevista no item 14.6 do mesmo edital. Sendo assim
todos os proletos apresentados foram APROVADOS pela Comissão de Seleção
Diante do exposto o resultado final será publicado no site oficial do município de
Pato Branco e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, quando iniciará o prazo
de apresentação de recursos, que será de 03(três) dias úteis para apresentação das
correspondentes razões, e os demais interessados terão igual prazo para
apresentação das contra razões conforme dispõe o Art. 22 do decreto municipal n'
8.117/2017. Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata, que depois de
lida e aprovada, vai assinada pelos participantes do ato
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