
MEMORANDO N'166/2022

Da: Secretaria Municipal de Assistência Social

Para: Secretaria Municipal de Administração

Data:.0910512O22

Vimos por meio deste encaminhar a Análise e Parecer do Edltal de

Chamamento Público no 00112022, devidamente analisado pela comissão de

monitoramento e avaliaçáo conforme a Portaria n" 4312022.

Atenciosamente,

a oller

Secretária de Assistência Social

Decr elo73122
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EsraDo oo pemrÁ
PREFEITURA MUNICIPAL OT UruTÃO DA VITóRIA

SECRETARIA MUNICIPAL OE ASSTSTÊruCIA SOCTAL
RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, NO 15 - CENTRO

Fone: (42) 3522-474ÍJ
E-mail : semas@uniaodavitoria.pr.gov.br
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ANALISE E PARECER DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N'OOí/ 202 (

O presente Chamamento Público no 00112022 visa a Seleçáo de Projetos para

exercício da atividade de monitoria ambiental nas cachoeiras ( Cintura das Noivas, Bromélias,

Usina Velha); Balânço lnfinito ( Morro do Cristo, Navêgantês) e Bike Reparos ( lgreja Ucraniana -
Rio dos Banhados e Estrada sentido Paula Freitas - São Sebastião)

As pÍopostas serão analisadas conforme a documentação enviada pelas empresas

interessadas, as quais serão avaliadas por meio de pontuações, conforme tabela descrita abaixo:

TNSTITUTÇÃO ü*;â G.du,r"\rl^nr

Criterios de julgamento Metodologia de Pontuação

Pontuação

máxima

por item

Pontuação

alcançada

A - lnformação sobre

ações a serem

executadas, metas a

serem atingidas,

indicadores que

aferirão o cumprimento

das metas e prazos

para execução das

ações e para o

cumprimento das

metas

Grau pleno de atendimento ( 4,0

pontos)

4,0
3

Grau pleno de atendimento (2,0

pontos)

Grau satisfatório de atendimento

(1,0 ponto)

O não atendamento ou

atendimento insatisfatório ( 0,0/

Obs. A atribuição da nota "zero"

neste critério implica nâ

2,O
.t,

#à

O não atendimento ou

atendimento insatisfatório ( 0,0)

Obs. A atribuição da nota "zero"

nesle critério eliminaçáo da

proposta, por força do art. 16, §

20, incisos ll e lll, do Decreto no

8.726, de 2016

B - Adequação da

proposta aos objetivos

específicos em que se

insere a parceria
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eliminação da proposta, por força

do ceput do aÍ1. 27 da Lei 13.

01912014, dc art. 90, § 20, inciso I,

Decreto no 8.726, de 20í6

{,8

Grau pleno de atendimento (2,0

pontos)

Grau satisfatório de atendimento

(1 ,0 ponto)

O não atendimento ou

atendimento insatisfatório (0,0)

Obs. A atribuiçáo da nota "zero"

neste critério implica na

eliminação da proposta, por força

do art. 16, § 20, inciso l, do

Decreto no 8.726, de 2016

C- Descrição da

realidade objeto da

pareceria e do

nexo/relaçáo entre

essa realidade e a

atividade ou projêto

proposta

2,O 0r5

Grau pleno de capacidade técnico

operacional (2,0 pontos)

Grau satisfatório de capacidade

técnico-operacional (1 ,0 ponto)

O náo atendimento ou o

atendimento insatisfatório do

requisito de capacidade técnico

operacional (0,0)

Obs. A atribuição de nota "zero"

neste critério implica eliminaçáo

da proposta, por falta de

capacidade técnica e operacional

da OSC (art. 33, caput, inciso V.

alínea "c", da Lei no 13.01912014

D- Capacidade

técnico-operacional da

instituiçáo proponente,

por meio de

experiência

comprovada no

portfólio de realizaçóes

na gestão de

alividades ou pro.,etos

relacionados ao objeto

da pareceria ou de

nelurez.e semelhante

'10,00 1,3Pontuação máxima global

ffiü
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De acordo com a análise documental apresentada, a mesma atingiu a pontuação irl

portanto encontra-se fr1
01t2022

apta ou ( ) inapta, de acordo com o Edital de Chamamento Público no

FLS

Membros da comissão de monitoramento e avaliação responsáveis pelo parecer conforme a

Portaria no 4312022.

Adriana Aparecida Dihl

Adacheski (titular)

Secretaria Municipal de

Educação

Rosangela Maria Padilha

Schmidt (suplente)

Secretaria Municipal de

Educaçáo

Femanda Wosny Carvalho

(titular)

Secretaria Municipal de

Assistência Social

Mauren Fernanda Karpovicz

(titular)

Secretaria Municipal de Saúde

Angela Tavares Martins

(suplente)

Secretaria Municipal de Saúde

de 2Q22.

rl
Simone Andrea Sacks

(suplênte)

Secretaria Municipal de

Assistência Social

de A4t OUnião da Vitória, Ç


