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ANEXO III 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

CENTRO OLÍMPICO E PARALÍMPICO DE BRAZLÂNDIA E RECANTO DAS EMAS  

1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1.1 A análise e a consequente seleção da Organização da Sociedade Civil ficará 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: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

Menor custo da proposta – as propostas serão pontuadas de acordo com 

valor total informado: 

-menor custo: 15 (quinze pontos);  

-segundo menor custo: 11 (onze pontos);  

-terceiro menor custo: 9 (nove pontos);  

-quarto menor custo: 7 (sete pontos); 

-quinto menor custo: 5 (cinco pontos); 

- sexto menor custo: 3 (três pontos); 

- sétimo menor custo: 1 (um ponto). 

Demais propostas não serão pontuadas. 

0 a 15 

Adequação e clareza da metodologia no desenvolvimento do objeto 

proposto e na apresentação, explicando de forma detalhada todas as 

ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas 

sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser 

utilizado (questionário, entrevista, etc) o público beneficiários, númerio de 

participantes, tempo previsto, equipe e a divisão do trabalho, tudo aquilo 

que será utilizado para a execução do projeto, conforme critérios abaixo: 

 

– Gestão Pedagógica: Será analisada se a proponente apresentou, de 

forma explicita e detalhada, as metas quantitativas e qualitativas, os 

indicadores de monitoramento e avaliação periódica, objetivos, conceitos 

e formas de aplicação das atividades a serem desenvolvidas, bem como os 

serviços a serem prestados, por meio da descrição das modalidades e a 

quantidade de vagas que serão disponibilizadas, turnos atendidos, 

equipamento/modalidade – 01 ponto; 

 

- Realização de eventos comemorativos: Realização de eventos para 

0 a 5 
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comemoração de datas importantes para o COP. Nesse caso, deve ser 

detalhado, em termos quantitativos e qualitativos, todo material e serviço 

que serão utilizados nesse evento, inclusive àqueles decorrentes de 

aquisição e/ou contratação com recursos públicos, com os seus 

respectivos valores, bem como, o que se comemora em cada evento 

(temática/data comemorativa), o público alvo, faixa etária, quantitativo de 

atendimentos a serem disponibilizados, os meses em que serão realizados 

e ainda, no mínimo, 3 (três) cotações, assinadas e carimbadas pelo 

respectivo emissor, de todo o material e/ou serviços a ser 

adquirido/contratado, mostrando como foram alcançados os valores dos 

produtos, a fim de garantir a vantajosidade das aquisições – 01 ponto; 

 

 

- Realização de eventos esportivos: Detalhamento de todo material e 

serviço que serão utilizados no evento, em termos quantitativos e 

qualitativos, inclusive àqueles decorrentes de aquisição e/ou contratação 

com recursos públicos, com seus respectivos valores, bem como, as 

modalidades praticadas no evento, o público alvo, faixa etária, 

quantitativo de atendimentos a serem disponibilizados, e as datas em que 

os mesmos serão realizados e ainda, no mínimo, 3 (três) cotações, 

assinadas e carimbadas pelo respectivo emissor, de todo o material e/ou 

serviços a ser adquirido/contratado, mostrando como foram alcançados os 

valores dos produtos, a fim de garantir a vantajosidades das aquisições– 

01 ponto; 

 

- Material esportivo: Nesse caso, além da descrição detalhada do material, 

em termos quantitativos e qualitativos, com especificações técnicas 

completas, deve ser informado os valores unitários e total, e ainda, no 

mínimo, 3 (três) cotações, assinadas e carimbadas pelo emissor, de todo o 

material, mostrando como foram alcançados os valores dos produtos, a 

fim de garantir a vantajosidades das aquisições – 01 ponto;  

 

- Qualificação Social: Devem ser detalhados os cursos e seus objetivos, que 

serão ministrados nesta ação, todo material didático, público alvo, faixa 

etária, total de vagas/atendimentos a serem disponibilizadas, 

equipamentos, serviços utilizados e as datas em que os mesmos serão 

realizados e ainda 3 (três) cotações, assinadas e carimbadas pelo 

respectivo emissor, mostrando como foram alcançados os valores dos 

produtos – 01 ponto; 
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Qualificação dos dirigentes da entidade – será pontuada a Organização da 

Sociedade Civil que, dentre os seus integrantes, possuir profissionais com 

os seguintes títulos:  

- Graduação, nas áreas de educação, esporte e administração: dois pontos: 

- Graduação nas demais áreas: um ponto 

Neste critério a pontuação será limitada pelos seguintes fatos: 

a) a análise da qualificação dos dirigentes se limitará, no máximo, a três 

membros/profissionais; 

b) serão somados os pontos atribuídos individualmente a cada 

profissional, até o limite de seis pontos; 

c) Os profissionais deverão, obrigatoriamente, fazer parte da atual 

diretoria da entidade proponente, cuja vinculação deverá ser comprovada 

por meio da ata de eleição da diretoria, registrada em cartório; 

 

0 a 6 

 

 

Experiência comprovada com atividade idêntica ou similar ao objeto da 

parceria, de acordo com o inciso XI, do art. 18, do Decreto n.º 37.843, de 

13 de dezembro de 2016. 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 por órgãos públicos, 
membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou Ministério Público, 
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos 
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês 
de políticas públicas; ou 
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização 
da sociedade civil. 

- Será atribuído 02 (dois) ponto para cada parceria executada; 

0 a 6 
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- Será atribuído 01 (um) ponto para cada parceria em execução. 

Neste critério, a análise de experiência será limitada à 3 (três) parcerias. 

 

1.2 As Organizações da sociedade civil serão classificadas em ordem decrescente de pontuação, 

sendo selecionada a que estiver na primeira posição, ou seja, a que atingir a maior 

pontuação. As entidades seguintes poderão ser convocadas de acordo com a classificação 

obtida, caso não seja viável a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO com a primeira 

colocada, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, 

inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, devendo, 

neste caso, modular a sua proposta, se necessário. 

1.3  A Organização da Sociedade Civil, que obtiver pontuação menor que 40% do total de pontos 

será desclassificada. 

1.4 O primeiro critério utilizado para fins de desempate será a maior pontuação atingida quanto 

ao item “menor custo da proposta”. No caso de pontuação igual, o segundo e sucessivo 

critério de desempate será a maior pontuação atingida quanto ao item “experiência 

comprovada”. 

1.5 Serão lavradas atas circunstanciadas de todo o ocorrido durante as sessões do processo de 

seleção, como o recebimento das propostas, credenciais e eventuais impugnações. 

1.6 No dia, horário e local, indicados neste Edital, a Comissão de Seleção procederá ao 

recebimento das credenciais do representante legal da entidade. 

1.7 A Organização da Sociedade Civil, nas sessões públicas, poderá se fazer representar por 

dirigente, procurador ou pessoa devidamente credenciada através de instrumento público, 

registrado em cartório, a quem seja outorgado ou conferido amplos poderes de 

representação em todos os atos e termos deste Edital. 

1.8 A reunião será aberta ao público, dando a Administração, publicidade aos seus atos 

conforme determina o art. 37 da Constituição Federal, contudo, somente o representante 

da entidade (pessoa credenciada) poderá, além de participar da reunião, atuar junto aos 

trabalhos da Comissão. 
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1.9 Iniciada à abertura dos envelopes, não será permitida a participação de retardatários. 

1.10 Verificada a desconformidade ou incompatibilidade das propostas com os requisitos do 

edital, inclusive, quando a obrigatoriedade de detalhamento das metas no plano de 

trabalho, e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão 

oficial competente, proceder-se-á pela DESCLASSIFICAÇÃO da proposta desconforme ou 

incompatível. 

1.11 Caso todas as propostas sejam desclassificadas, a Comissão de Seleção poderá fixar às 

Organizações da Sociedade Civil, participantes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 

apresentação de novas propostas. 

1.12 A análise dos elementos das propostas pela Comissão de Seleção será efetuada em sessão 

pública. Para essa análise a Comissão de Seleção poderá recorrer a assessoramento 

técnico, jurídico e econômico, caso repute necessário. 

1.13 Decorrido prazo sem a interposição de recursos, ou após o seu julgamento, a entidade 

vencedora será considerada apta a celebrar o Termo de Colaboração. 

1.14 Até a assinatura do Termo de Colaboração poderá a Comissão de Seleção desclassificar as 

propostas das entidades participantes, em despacho motivado, sem direito a indenização 

ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou 

circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da seleção, que represente infração aos 

termos deste Edital, respeitado o contraditório. 

 


