
ANEXO III DO EDITAL – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

Este anexo é parte integrante e indissociável do Edital Chamamento Público n° 01/2017 SUPEL/SETUL 

 

ITEM CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PONTUAÇÃO 

1 

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 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 (três) parcerias.  
 

0 a 8 

2 

DESCRIÇÃO PRECISA DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA 
REALIZAÇÃO DO PROJETO COM O SEU RESPECTIVO DIAGNÓSTICO 
 
Observações: Este critério tem correlação com as exigências previstas no art. 
22 da Lei nº 13.019/2014. Verifica-se que a apresentação de proposta precisa 
e clara, 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) objetivos geral/específicos – claro e preciso: 02 pontos 
b) histórico detalhado do evento (no caso de mais de uma edição): 02 pontos 
c) demonstração de resultados obtidos ao longo de sua realização: 02 pontos; 
d) descrição detalhada do público alvo: 01 ponto; 
e) contribuição para o fomento do esporte e lazer: 02 pontos; 
 
 
 

0 a 9 

3 

DIMENSÃO DO EVENTO 
 
Observações: Neste critério, buscou-se privilegiar os eventos locais, 
considerando que são os que mais necessitam de fomento e atenção do 
Poder Público Distrital, considerando, em especial, os contornos da 
normatização orçamentária-financeira. Neste item, os eventos Distrital/Local 
receberão maior pontuação, considerando as diretrizes estabelecidas para o 
programa de apoio a eventos. 
 
PONTUAÇÃO: 
a) Distrital/Local: 8 (oito) pontos; 
b) Regional: 6 (seis) pontos; 
c) Nacional: 4 (quatro) pontos; 
d) Internacional: 2 (dois) pontos; 
 

0 a 8 

4 
EVENTOS REALIZADOS POR INTERMÉDIO DE MODALIDADES 
ESPORTIVAS OLÍMPICAS, PARALÍMPICAS – VINCULADAS E 

0 a 4 



RECONHECIDAS PELO COB 
 
Observações: Neste item, pretendeu-se valorizar as modalidades olímpicas, 
paraolímpicas e vinculadas, pois além de contribuir para o esporte de 
rendimento, são modalidades que formam atletas para, futuramente, 
participar de grandes competições, dentre elas, as olimpíadas, que restringem 

a participação de atletas às modalidades desportivas adotadas pelo Comitê 
Olímpico e Comitê Paralímpico Internacional. Além disso, deu-se prioridade 
aos atletas com deficiência, considerando o disposto no art. 8º, da Lei n.º 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Neste item serão 

pontudas as modalidades de acordo com a lista constante no sítio eletrônico: 
www.cob.org.br/pt/confederacoes. 
 
PONTUAÇÃO: 
a) evento que abranja modalidade paralímpica/vinculada: 04 (quatro) pontos; 
b) evento que abranja modalidade olímpica/vinculada: 02 (dois) pontos; 
 

 TOTAL DE PONTOS 29 

 

1. Em caso de empate, será dada prevalência às propostas que possuam maior pontuação no item número “3” do 

Critério de Seleção.  

1.1. Em caso de persistência do empate, será considerada a proposta que obtenha maior pontuação no item número 

“1”; 

1.2. Em caso de persistência do empate, será considerada a proposta que obtenha maior pontuação no item número 

“4”; 

1.3. Em caso de persistência do empate, será considerada a proposta que obtenha maior pontuação no item número 

“2”. 

 

2. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:  

2.1 Não utilizar o “modelo padrão” de “proposta de plano de trabalho”, previsto no Anexo II – Parte 3 deste Edital de 

Chamamento Público; 

2.2 Não descreverem todos os itens previstos no “roteiro de elaboração da proposta” previsto no Anexo II – Parte 2 

deste Edital de Chamamento Público; 

2.3 Não possuir finalidade interligada ao esporte e/ou lazer esportivo; 

2.4 Estiver em desacordo ao estabelecido no Edital;  

2.3  Não estiverem devidamente datadas e assinadas pelo representante legal da Organização da Sociedade Civil – 

OSC; e 

2.4  Não alcance o mínimo de 10 (dez) pontos, de acordo com os “critérios de seleção”. 

 

 


