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ANEXO III DO EDITAL – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO 

“Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital de Chamamento Público n° 01/2017” 
 

1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

1.1 O apoio a ser disponibilizado pela Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer 

dependerá da pontuação atingida, bem como da demanda apresentada pela entidade e da 

capacidade de atendimento por parte da Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer 

do Distrito Federal. 

1.2 A análise de documentos e a consequente classificação das entidades interessadas ficarão 

sob a responsabilidade da Comissão de Seleção, nomeada especialmente por Portaria da 

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, publicada no Diário 

Oficial do Distrito Federal, devendo ser observados os seguintes critérios de avaliação: 

 

ITEM DE 
AVALIAÇÃO 

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

01 

 

EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO, COM EFETIVIDADE, DO OBJETO 

DA PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE 
 

Observações: será pontuada a Organização da Sociedade Civil - OSC, que 

apresentar documentos dos últimos 5 anos, que comprovem experiência com 

atividade idêntica ou similar ao objeto da parceria, que capacita a organização para 

a celebração da parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade 

civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 

pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, emitidas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da 

sociedade civil. 

 

 

PONTUAÇÃO: 

a) serão atribuídos 02 (dois) pontos para cada parceria executada/concluída; 

b) será atribuído 01 (um) ponto para cada parceria em execução (não concluída). 

Neste critério, a análise de experiência será limitada à 4 (quatro) parcerias. 

 

 

0 a 8 
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02 

 

TEMPO DE EXISTÊNCIA DA ENTIDADE 
 

Neste item, prendeu-se a valorizar o tempo de existência formal da Organização da 

Sociedade Civil, sendo pontuadas aquelas que tiverem acima de 02 anos de registro 

da entidade em cartório, cumulativamente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica 

(será considerado a partir da data de registro do CNPJ na Receita Federal do Brasil). 

 

PONTUAÇÃO: 

a) serão atribuídos 01 (um) ponto para cada ano de existência a partir do 2º ano, 

acumulando no máximo 05 (cinco) pontos. 

Observando os seguintes critérios: 

2 anos – 1 ponto 

3 anos – 2 pontos 

4 anos – 3 pontos 

5 anos – 4 pontos  

Acima de 5 anos – 5 pontos 

1 a 5 

 

03 
 

 

DIMENSÃO DA COMPETIÇÃO 
 

Este critério tem a finalidade de promover as categorias de menor visibilidade, 

objetivando a promoção das competições de diferentes categorias (por exemplo, 

infantil, adulto, veterano, masculino e/ou feminino, etc.), 

 

PONTUAÇÃO: 

a) Serão atribuídos 01 (um) ponto para cada competição realizada nas diferentes 

categorias masculinas, neste critério a pontuação máxima será de 05 pontos 

b) Receberá mais 01 (um) ponto, a Organização da Sociedade Civil que promover, 

dentre as categorias apresentadas, ao menos uma competição feminina. 

 

 
 

1 a 6 

 

 

 

04 

 

COMPROVAÇÃO DE PRESENÇA DE CONTADOR, DEVIDAMENTE 
INSCRITO NO CRC, PARA A SUPERVISÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA 

DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 
 

Observações: será pontuada a Organização da Sociedade Civil que comprovar a 

presença de contador (ou escritório de contabilidade) destinado, especificamente, 

para apresentação da proposta de plano de trabalho, supervisão contábil e 

financeira da execução do projeto e apresentação da prestação de contas final da 

parceria. Neste critério, somente será pontuada a proposta que for assinada pelo 

representante legal da entidade, cumulativamente com o respectivo 

contador/escritório de contabilidade, que deverá firmar declaração 

responsabilizando-se pela supervisão contábil e financeira da execução do projeto 

e apresentação da prestação de contas final da parceria. 

 
 PONTUAÇÃO: 

a) Assinatura conjunta do contador ou do escritório de contabilidade, acrescido 

de instrumento contratual de prestação de serviços, termo de voluntariado (Lei 

n.º 9.608/98) ou declaração por meio da qual o contador/escritório de 

contabilidade responsabiliza-se pela supervisão contábil e financeira da execução 

do projeto e apresentação da prestação de contas da parceria: 01 (um) pontos. 

0 ou 1 
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05 

 

DESCRIÇÃO PRECISA DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA 

REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 

Este critério tem correlação com as exigências previstas no art. 22 da Lei nº 

13.019/2014.  

Verifica-se que a apresentação da proposta o mais detalhada possível, para análise 

da Comissão de Seleção é de extrema importância.  

Neste item será analisada a apresentação da proposta e sua coerência com o 

objeto.  

 

PONTUAÇÃO:  

a) metodologia – descrição detalhada, da forma de disputa, tipos de competições, 

dos serviços necessários e como serão utilizados: 01 ponto; 

b) histórico detalhado do evento (no caso de mais de uma edição) - informar 

período de realização, quantidade de jogos, quantidade de equipes, quantidade de 

atletas, categorias atendidas, naipes (feminino/masculino) e público alcançado: 01 

ponto;  

c) demonstração de resultados esperados ao longo da execução do objeto - será 

analisada se a proponente apresentou, de forma explicita e detalhada, as metas 

quantitativas e qualitativas, os indicadores de monitoramento e avaliação do 

objetivo, formas de aplicação das atividades a serem desenvolvidas, os serviços a 

serem prestados, bem como equipamentos utilizados pelas competições (tipo de 

campo): 01 ponto;  

d) descrição do público alvo – serão pontuadas as OSC’s que apresentarem de 

forma clara e detalhada, o público a ser atingido, especificando o naipe 

(feminino/masculino), a faixa etária, se atendem Pessoas com Deficiência, além 

daqueles que participarão do objeto da parceria (dirigente, comissão tecnica, 

atletas, comunidade): 01 ponto; 

0 a 4 

 

1.3 A entidade que obtiver pontuação inferior a 5 pontos, será desclassificada. 

1.4 As entidades serão classificadas em ordem decrescente de pontuação. 

1.5 Caso a proposta da entidade seja inabilitada, ser-lhe-á franqueado o prazo de até 5 

(cinco) dias úteis para apresentação de recurso. 

1.6 A análise dos documentos será efetivada pela Comissão de Seleção, de forma pública, 

podendo ser acompanhada por qualquer cidadão, entidade interessada bem como pelos 

órgãos de controle. 

1.7 Poderá a Comissão de Seleção desclassificar as propostas das entidades interessadas, 

sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver 

ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior à análise da documentação, que 

represente infração aos termos deste Edital, respeitado o contraditório. 
 
 

 

2. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

2.1. Os critérios de desempate serão aplicados na ordem a seguir: 

 
 Maior pontuação no critério de classificação – item 01. 
 Maior pontuação no critério de classificação – item 03. 
 Pontuar no critério de classificação – item 04. 
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 Se ainda persistir o empate, o “ranking” será definido a partir da realização de sorteio. 


