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Ata No08/2022
Aos doze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte dois às oito horas e trinta
minutos. reuniram-se os membros da Comissão de Seleção e Avaliação dos Projetos
Portaria N'690/2022, estando presentes Mana Inês Balbinotti. Cristiane Ana Casagrande
Klein. Heléna da Fátíma Soarem Ribas e Renato Gardasz, na sala de reuniões da
Secretaria Municipal de Assistência Social Municipal de Pato Branco. sito a Rua Theofilo
Augusto Loiola. 264, Bairro Sambugaro. Pato Branco. Paraná. Tendo como pauta da
reunião realizar análise dos planos de trabalhos recebidos das OSCs. em envelopes
lacrados, abertos e rubricados no dia cinco de dezembro. referente ao Edital de
Chamamento Público N'4/2022. processo número 70/2022, /fem í4.6 que cita: Na
avaliação para fins de classificação das propostas apresentadas, serão levados em conta
os seguintes critérios técnicos de seleção e julgamento, dentro da seguinte metodologia
de pontuação. Iniciamos os trabalhos. com a leitura do Plano de Trabalho do objeto
fnformáfica Sacia/ no valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco meia reais) da Fundação Pato-
Branquense do Bem-Estar - FUNDABEM inscrita no CNPJ Na 77.013.506/0001-60 e. em
análise conforme o presente edital do chamamento público a OSC obteve a pontuação
final de 95 pontos, estando aprovada e deliberada para a execução do Objeto proposto
em seu plano de trabalho. Em seguida, é realizado a leitura do plano de trabalho da Osc
Remanso da Pedreira inscrita no CNPJ 09.379.739/0001-20. que em seu plano de
trabalho aprsenta o objeto 7'arma dos Dedos Fa/antes no va/or de R$ 20.000.00 (vinte
mil reais) obtendo a pontuação máxima de í00 pontos na análise realizada pelos
membros da comissão estando com seu prometo aprovado e deliberado. Em continuidade
realizamos leitura e avaliação do prometo e plano de trabalho da Osc CTG Carreteando a
Saudade inscrita no CNPJ N' 77.738.631/0001-37 que apresenta como objeto Arte
Gaúcho e Paranaense como Agente de Apoio a Formação de Crianças e
.4do/escenfes no Municíp/o de Pato Branco no va/or de R$25.000,00(vinte e cinco mll
reais). sendo este aprovado pela pontuação de 96 pontos. Passamos a leitura e avaliação
o próximo prajeto e plano de trabalho sendo da Osc Associação Colosso da Baixada.
CNPJ 09.235.596/0001-83. que tem por objeto Meninos'da Wfa no va/or de
R$ 30.000.00 (trinta mil reais), sendo este deliberado e aprovado pelos membros da
comissão em virtude de obter pontuação total de 94 pontos. Na sequência realizamos
leitura e avaliação do projeto e plano de trabalho da Osc Associação de Handebol de
Pato Branco - AHPB inscrita no CNPJ N' 33.009.791/0001-70, que apresentou em seu
prometo e plano de trabalho o objeto Pato Handebo/; Iníc/açâo Mini Handebol, no va/or
de R$20.000.aO (vinte mil reais). obteve pontuação de 94 pontos, estando aprovada e
deliberada pelos membros comissão de avaliação. O próximo plano de trabalho que
realizamos analise é o da Osc Associação de Voleibol de Pato Branco - Pato Voleí inscrita
no CNPJ19.810.579/0001/86, que apresenta o prometo e plano de trabalho com o objeto
Conhecendo o Uo/efbo/ no Valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais). Após análise do
obleto proposto a Osc obtêm a pontuação de 95 pontos estando aprovada o prometo e
plano de trabalho. Posteriormente os membros da comissão realizam a leitura e avaliação
do prometo e plano de trabalho da OCS Instituto Cultural Educar Para a Vida - ICEV.
inscrita no CNPJ N' 37.555.339/0001-64. que apresentou o objeto Oficina de Fufebo/ de
Campo no va/or de R$ 30.000.00 (trinta mil reais). obtendo a pontuação de 61 pontos,
contudo, ocorre a duplicidade de apresentação do objeta e conforme o Item 14.19 do
Edital de Chamamento Público supracitado, a Osc obteve nota menor a qual se torna
desclassificada devido a esta pontuação. Relatamos ainda, que a pontuação individual de
cada Osc conforme Item 14.6 do presente Edital de Chamamento Público está descrita
no relatório de cada Osc, sendo informado nesta Ata somente a pontuação final. Pn' fím, n
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manifestámos que a Comissão de seleção e avaliação de projetos, trabalhou durante
todo o processo analisando de forma criteriosa, idónea, coesa, paritária e imparcial
conforme as normativas do presente Edital de Chamamento Público. Sendo este os
trabalhos e assuntos discutidos e analisados, encerra-se a presente reunião, e. para
contar. eu. Mana Inês Balbinotti. presidente da Comissão de Seleção. lavrei.a pregeptp
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