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Aos18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2017 às 13:30 horas, reuniram-se os Membros 
da Comissão de Seleção, com a finalidade precípua de recepção dos documentos exigidos 
no subitem 8.2 e seguintes do edital referente a este Chamamento Público, destinado 
àSeleção 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 
Intelectuais Masculino e Feminino.Declarada aberta a sessão, no dia e hora marcados, a 
Comissão manifestou-se esclarecendo que a mesma destina-se com exclusividade para a 
recepção da documentação exigida para efeito de habilitação das entidades 
participantes.Recebidos os documentos que se faziam necessários, submeteu-se a aferição 
pelos membros da Comissão e pelos Representantes Credenciados Presentes que se 
predispuseram a examiná-los e conferi-los, rubricando-os.Para efeito de publicidade e de 
atendimento do consignado no item 7.3 do edital, está-se transmitindo uma via da presente 
Ata, aos Participantes, via e-mail, para manifestarem-se, se desejarem, dentro do prazo de 
15 (quinze) dias corridos, a contar da data da notificação, se houver,em conformidade 
aoprescrito no subitem 8.4.1 do ato convocatório. Por derradeiro, esclarece-se que o 
resultado desta fase será comunicado as entidades participantes tão logo os trabalhos de 
análise sejam concluídos, via e-mail.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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