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ATA 02/2017 
 
Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2017 às 11:00 horas, reuniram-se os 
Membros da Comissão de Seleção, com a finalidade de tornar público o resultado 
preliminar da fase de aferição das propostas, referente a este Chamamento Público, 
destinado à Seleção de Organizações da Sociedade Civil para Parceria na Execução de 
Projetos Esportivos, compreendendo: a) Escolinhas de Base de Xadrez Masculino e 
Feminino; b) Escolinhas de Base de VoleibolMasculino e Feminino; c) Escolinhas de 
Base de HandebolMasculino e Feminino; d) Escolinhas de Base de Futsal Masculino; 
e) Escolinhas de Base de Futsal Feminino; f) Escolinhas de Base de 
BasquetebolMasculino e Feminino; g) Treinamento Desportivo para Deficientes 
VisuaisMasculino e Feminino; h) Treinamento Desportivo para Deficientes 
IntelectuaisMasculino e Feminino; i) Treinamento Desportivo para Deficientes Físicos 
Masculino e Feminino. Aberta a sessão, procedeu-se a leitura do Parecer Técnico 
formalizado pelos Membros Específicos da Comissão de Seleção da Fundação Municipal de 
Esportes, para efeito de análise e publicidade, o qual segue anexo, com as pontuações 
correlatas e os critérios utilizados para efeito de julgamento, observando como parâmetro, o 
princípio da isonomia e os correlatos da razoabilidade e da proporcionalidade. Para efeito de 
publicidade e de atendimento do consignado no item 7.7 do edital, está-se transmitindo uma 
via da presente Ata acompanhada do Parecer Técnico, aos Participantes, via e-mail, para 
manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, consoante prescrito no 
subitem 7.7.1 do ato convocatório. Na hipótese de não haver interposição de recurso, fica 
preestabelecida a data de 18/09/2017 às 13:30 horas, para a sessão pública de recebimento 
dos documentos exigidos no subitem 8.2 e seguintes do edital. Nada mais havendo a tratar, 
dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que após lida e aprovada, sem 
manifestação ao contrário, vai devidamente assinada. 
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