
ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PORTO BELO 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
DECRETO Nº 2.154, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

 

Página 1 de 2 
Ofício 060/2019 

 

PARECER TÉCNICO DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO E 

JULGAMENTO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019/FME, NOMEADA PELO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.154, DE 27 DE JUNHO DE 2019. 

 

RESULTADO DA ANÁLISE PARA HABILITAÇÃO DA PROPOSTA 

ENTIDADE: Associação Veteranos Atlética Miramar – AVAM, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.928.781/0001-11, autônoma, sem fins lucrativos, fundada 

em 11 de abril de 2000, com sede na Rua Venino Pereira da Cruz, n° 260, Centro, Porto Belo-

SC.  

OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO:  A finalidade do presente Chamamento 

Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com o Município de Porto 

Belo, por intermédio da Fundação Municipal de Esporte e por meio da formalização de 

ACORDO DE COOPERAÇÃO, para a consecução de finalidade de interesse público e 

recíproco que envolve a transferência de espaço público pelo Município às organizações da 

sociedade civil (OSC). Será autorizado pelo Município a utilização do espaço público para a 

exploração e comercialização de bebidas e lanches anexo ao campo de futebol, localizado no 

Bairro do Sertão de Santa Luzia. Em contrapartida, sem onerosidade, a Organização da 

Sociedade Civil, ganhadora do presente certame, deverá realizar manutenção e limpeza dos 

vestuários, banco de reservas, corte do gramado do campo de futebol, mantendo também a 

limpeza de todo o entorno do campo, sendo entendido como entorno o espaço compreendido 

por toda a área pública fora do campo, como: a passagem de pedestres, o estacionamento, a 

academia ao ar livre e o prédio público onde estão alocados o bar e a Cancha de Bocha, bem 

como deverá, ainda, comunicar o Poder Executivo Municipal no caso de dano a algum 

equipamento do campo e todas as áreas descritas anteriormente. Ainda, cabe a Organização da 

Sociedade Civil ministrar escolinha de futebol, com profissionais qualificados, competentes e 

responsáveis, no mínimo 06 (seis) horas por semana. As atividades deverão ser destinadas 

para crianças e adolescentes. A Organização da Sociedade Civil será responsável por todo 

material de limpeza e manutenção destinado ao espaço público, com exceção da iluminação.  
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A Fundação Municipal de Esportes do Município será responsável por todos os eventos 

esportivos realizados no campo de futebol.  

DA DECISÃO: Observando os preceitos da Lei 13.019/2014, onde aponta a necessidade de 

chamamento público nas contratações entre a administração pública e às Organizações da 

Sociedade Civil, bem como às normas municipais pertinentes, observa-se não existir vício no 

presente certame, estando pronto para decisão final. Assim, publicado o edital de chamamento 

público n° 001/2019/FME, com objetivo específico e alinhado ao interesse público, restou 

apresentado apenas uma proposta, confeccionada pelo Plano de Trabalho, emitido pela 

Associação Veteranos Atlética Miramar – AVAM, atendendo as determinações do Município, 

sendo que, as propostas estão adornadas ao objetivo da Associação Proponente. De outra 

banda, observa-se que, a Entidade apresentou todos os documentos mínimos exigidos. Diante 

do exposto, a Comissão de Seleção e Julgamento sugere ao Senhor Prefeito Municipal a confecção do 

ACORDO DE COPERAÇÃO, não havendo nada para alterar no plano de trabalho, sendo que, 

qualquer alteração poderá ser formalizada no deccorer do instrumento, diante do interesse e 

necessidade plenamente justificado de ambos. Por fim, para celebração definitiva do instrumento, 

tendo em vista que não houve alteração no Plano de Trabalho, nem concorrência, a Organização 

deverá apresentar no prazo de 15(Quinze) dias, os seguintes documentos: 1 - Certidão de regularidade 

para com a Fazenda Federal; 2 - Certidão de Regularidade Previdenciária; 3 - Certidão de regularidade 

ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei; 4 - Cadastro de Pessoa Física do Presidente, Vice-Presidente e 

Tesoureiro da Entidade; 5 - Declaração que não emprega menor, conforme disposto no Art. 7, inciso 

XXIII, da Constituição Federal de 1988; 6 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública.  

PORTO BELO / SC, 07 de agosto de 2019.  
 

 
Ednaldo Manoel da Silva  

Presidente da Comissão de Seleção e Julgamento   
 

Membro: Michelle Chiapetta Guasque                                        Membro: Antonio Brito Junior 


