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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°02/2018 SUPEL/SETUL 

 
 

1. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 
1.1 A análise de documentos e a consequente classificação das entidades interessadas 

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

Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal (SETUL), 

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. 
 

Será pontuada a Organização da Sociedade Civil - OSC, que apresentar 

documentos dos últimos 3 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) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas com 

público mínimo de 600 pessoas – 01 ponto – máximo 03 pontos (01 ponto por 

comprovação); 

b) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração 

Pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da 

sociedade civil – 01 ponto - máximo 03 pontos (01 ponto por parceria); 

c) Currículos profissionais da organização da sociedade civil sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros, com 

comprovação das experiências prévias – 01 ponto – máximo 03 pontos (01 

ponto a cada currículo com comprovação da execução).  

 

  PONTUAÇÃO: 

 Será considerado no máximo 03 (três) comprovantes por item. 

0 a 9 
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2 

 

DESCRIÇÃO PRECISA 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.  

 

PLANO DE TRABALHO  

 Apresentação da metodologia do trabalho de forma explícita e detalhada. Serão 

pontuados os seguintes indicadores: 

a) Demonstração dos resultados esperados ao longo da execução do objeto; 

b) Descrição detalhada dos serviços necessários e como serão utilizados; 

c) Demonstração das metas Quantitativas e/ou Qualitativas, assim como os 

parâmetros para aferição de cumprimento das mesmas; 

d) Demonstração do Cronograma de Desembolso; 

e) Planilha de Recursos Humanos.  

0 a 5 

3 

TER PARTICIPADO DE ALGUM TERMO DE 

FOMENTO/COLABORAÇÃO/ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A SETUL 

a) A Entidade participou de algum evento similar com a SETUL no último ano – 

01 ponto; 

b) A Entidade não participou de nenhum evento com a SETUL no último ano – 0 

ponto. 

0 a 1 

4 

PROPOSTA MAIS CRIATIVA E INOVADORA PARA A EXECUÇÃO DA 

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

 Este critério tem correlação com as exigências previstas na proposta do evento. 

Este é um evento de gala do esporte local, sendo necessárias medidas que 

fortaleçam a grandiosidade da Cerimônia de Premiação. O primeiro passo é a 

escolha do local de realização do evento: Mezanino ou Ala Sul do Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães, a partir daí será analisado:  

a) Composição do espaço – apresentar proposta usando objetos decorativos, 

efeitos de iluminação, tecnologias com projeções visuais e conteúdo capaz de 

engrandecer a Cerimônia; 

b) Organização dos convidados – exibir a metodologia que será aplicada, em 

relação à recepção dos atletas, confirmação da presença dos mesmos, 

confirmação da presença do seu técnico e da Entidade Esportiva, identificação 

do seu local de assento e direcionamento do atleta e seu técnico ao palco da 

Cerimônia, quando anunciados. 

c) Apresentação de como será disponibilizado o serviço de Buffet – deverá 

ser levado em conta o número de convidados, a dinâmica do serviço, o estilo do 

evento e a disponibilidade do espaço.  

d) Escolha do Mestre de Cerimônias – Profissional com experiência 

comprovada em eventos similares e/ou esportivos. Será o anfitrião do evento, 

responsável pela abertura, anúncio das autoridades e convidados. Ele noticiará 

os resultados com emoção e coerência, considerando o objetivo da Cerimônia. 

A comunicação se dará de forma espontânea, fazendo com que a solenidade 

mantenha a fluidez, com seu estilo próprio e cortês. Deverá auxiliar na 

montagem do roteiro da solenidade, e se submeter ao ensaio geral. 

e)  Criatividade e inovação em Cerimônias de Premiação – apresentar opções 

de atrações, incluindo a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional; 

f) Apresentação de um mini Plano de Comunicação e Marketing – exibir ideia 

de dois vídeos promocionais do evento, um para disponibilização nas redes 

sociais, como divulgação do evento e outro para ser apresentado no dia da 

Cerimônia de Premiação. Criação e divulgação da hashtag oficial e planos de 

0 a 7 
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divulgação antes, durante e após o evento; 

g) Criação do layout das seguintes peças - convite virtual, troféu, placa de 

homenagem e papelaria (certificado, pasta, card. de premiação, envelope e 

livreto). Utilização obrigatória do Logo do evento, disponibilizado pela SETUL. 

 

 

*Mais informações detalhadas sobre o Prêmio Brasília Esporte 2018, no Anexo 

VI deste Edital.  

 
 

2. PONTUAÇÃO:  

 

2.1  Será utilizada como critério de pontuação, para os itens 2 e 4 a seguinte metodologia para todos os 

indicadores: 

a. Grau Satisfatório: 01 ponto. (A metodologia tem coerência com os critérios de 

julgamento). 

b. Grau Intermediário: 0,5 pontos. (A metodologia tem coerência parcial com os critérios 

de julgamento). 

c. Grau Insatisfatório: 0 ponto. (A metodologia não tem coerência com os critérios de 

julgamento). 

 

2.2 As entidades serão classificadas em ordem decrescente de pontuação. 

2.3 Será considerada classificada, a OSC que alcançar no mínimo 13 pontos. 

2.4 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. (Sítio 

eletrônico da Secretaria de Esporte Turismo e Lazer do DF). 

2.5 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. 

 

 

3. FATOR DE DESCLASSIFICAÇÃO: 
 

3.1 Está sujeito à desclassificação o proponente que NÃO apresentar os seguintes itens: 

  

a) Criação de uma plataforma para a votação do Atleta Popular – plataforma com no mínimo 10.000 

(dez mil) votos – ITEM DESCLASSIFICATÓRIO. 

b) Apresentação do layout do evento em 3D – apresentar como será o evento, desde a entrada dos 

convidados, até a finalização do mesmo - ITEM DESCLASSIFICATÓRIO. 
 
  

 

4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

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

 

 Maior pontuação no critério de classificação – item 02. 

 Maior pontuação no critério de classificação – item 04. 

 O menor valor, sendo que a proposta apresentada não pode ser inexequível, exceto se a 

proponente comprovar que tem a propriedade do material a ser empregado em estoque. 
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