
Ata referente ao CONCURSO DE PROJETOS nº 002/2015 PRC 742/2015 em conformidade com a
Lei Federal 9.790 de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto Federal 3.100/99, Lei
Municipal nº5460/13 e Decreto Municipal 7194/13 que tem como finalidade a Celebração de Termo
de Parceria, com uma organização de Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, Visando a
Gestão,  Organização  e  realização  de  eventos  do  segundo  semestre  de  2015  para  a  Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. 

Ao  trigésimo  primeiro  dia  do  mês  de  agosto  de  2015,  às  14:00  horas,  reuniu-se  a  Comissão
Julgadora do Concurso de Projetos, conforme Portaria 12.991/2015, atendendo o disposto no art. 30
do Decreto Federal nº 3.100/99. Assim após os atos, verificou-se as seguintes ocorrências:

Compareceu a seguinte Organização da Sociedade Civil de Interesse Público: Associação Educativa
e Cultural de Mateus Leme.

Feitas estas considerações passou-se a análise individual dos documentos e projetos apresentados à
Comissão atendendo aos critérios previstos no edital, a avaliação e julgamento foram realizados
conforme o seguinte:

Primeira etapa (eliminatória) item 4 do edital: Analisados os documentos do envelope 01 de acordo
com  o  item  4.1  e  seguintes  do  edital  (documentos  para  habilitação  e  comprovação  técnica)
verificou-se que a Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme está HABILITADA.

Segunda  etapa  da  seleção (classificatória)  –  Avaliação:  O critério  de  julgamento  tem sua  base
descrita nos subitens do item 6 do edital, assim, a pontuação obtida por pela OSCIP participante foi
a seguinte: 

I – Consistência, coerência e clareza dos seus objetivos e de suas metas, em face dos elementos do
Edital – TERMO DE REFERÊNCIA (inciso I, do artigo 27, do Decreto Federal nº 3.100/99) – até
15 pontos. 

PONTUAÇAO ALCANÇADA PELA OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme -
15 pontos

II – Adequação dos elementos qualitativos e quantitativos do projeto – até 30 pontos. 

PONTUAÇAO ALCANÇADA PELA OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme –
30 pontos.

III – Qualidades do projeto de formação específica nas áreas afins – até 40 pontos.

PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELA OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme –
38 pontos

IV – Cronograma detalhado de desembolso e respectiva totalização – até 15 pontos. 

PONTUAÇAO ALCANÇADA PELA OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme –
14 pontos

TOTAL DE PONTOS ALCANÇADOS PELA OSCIP participante RELATIVOS À AVALIAÇAO -
97 pontos.

Analisando  a  experiência  da  pessoa  jurídica  avaliada  em função  do  tempo  de  experiência  no



desenvolvimento de atividades de capacitação institucional para o desenvolvimento de políticas,
programas, projetos e serviços voltados ao objeto do presente, de acordo com o edital, temos como
critério de julgamento:

Tempo de experiência:
I – Abaixo de 01 ano: 00 ponto
II – Experiência de 01 a 03 anos: 10 pontos 
III – Experiência superior a 04 anos: 20 pontos

A OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme apresentou experiência de mais de 05
anos comprovados através de atestados de capacidade técnica em matéria pertinente ao previsto no
edital, alcançando a pontuação de 20 pontos para este item. 

Quantidade de atestados apresentados comprovando aptidão em objetos similares: 

Máximo de 06 atestados (05 pontos por atestado) – 30 pontos

A OSCIP Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme apresentou 06 atestados de capacidade
técnica em matéria pertinente ao previsto no edital, alcançando assim a pontuação de 30 pontos. 

CLASSIFICAÇÃO FINAL

De acordo com o artigo 25, inciso III, e nos termos do § 2º, do artigo 30, do Decreto Federal
nº 3.100/99, a melhor proposta será a de maior pontuação na classificação, conforme estabelecido a
seguir:

ITENS DE AVALIAÇÃO
PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO OSCIP 01

MÍNIMA MÁXIMA
I - Mérito Intrínseco da Proposta 50 pontos 100 pontos 97
II - Capacitação técnico-operacional 
da proponente:

Tempo de experiência 10 pontos 20 pontos 20

Atestados 15 pontos 30 pontos 30
TOTAL DE PONTOS 75 pontos 150 pontos 147

Em análise ao cumprimento do item 6.4 do Edital observa-se que a OSCIP Associação Educativa e
Cultural  de Mateus  Leme cumpriu todos os  requisitos  formais  para a  apresentação do Projeto.
Assim, a entidade em questão alcançou o total geral de 147 pontos. 

Assim a Comissão Julgadora do Concurso de Projetos, declara como  VENCEDORA do presente
Concurso De Projetos, o projeto apresentado pela Associação Educativa e Cultural de Mateus Leme
atingindo pontuação geral de 147 pontos, sendo, consequentemente, selecionada como apta a firmar
o  Termo de Parceria  objetivado neste  concurso.  Após a  homologação do presente  Concurso,  a
OSCIP vencedora será intimada para assinar os termos, conforme o respectivo Termo de Parceria. 

Os custos do projeto apresentado alcançou o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), estando
de acordo com o valor máximo previsto a ser desembolsado pela Administração de acordo com o



inciso VII, do artigo 25, do Decreto Federal nº. 3.100/99, valor este previsto no Termo de Parceria,
a ser repassado à OSCIP nas seguintes condições: 1º parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o
dia 08 de setembro de 2015; 2º parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o dia 15 de outubro de
2015, 3º parcela de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o dia 14 de novembro de 2015, e 4º parcela de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o dia 10 de dezembro de 2015.

A Oscip vencedora abre mão do prazo recursal previsto no item 12.1 do edital.

Sem nada  mais,  a  sessão  foi  encerrada  e  lavrada  a  presente  Ata  assinada  pelos  membros  da
Comissão Julgadora do Concurso de Projetos, bem como pelo representante presente ao certame.

Pará de Minas, 31 de agosto de 2015.

Edilene Ap. Barbosa           Rosano Tadeu Pimentel 
          Presidente                                      membro

Mayara Magda Lázaro Almeida 
membro

Jussilaine Fernandes de Oliveira
Representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo

Associação Educativa Cultural de Mateus Leme
Werley Rony Gonçalves de Freitas


