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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
EDITAL nº 001/2018 DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO  
Cerejeiras, 11 de maio de 2018.  
 
PARECER TÉCNICO  
Objeto: Seleção de Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos que melhor se adequar à 
proposta contida no ANEXO EDITAL I – Plano de Trabalho, que tem por objetivo selecionar Projeto 
para cedência de Ônibus Escolar por um período de 24 meses, e firmar Acordo de Cooperação com 
o MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS, a fim de facilitar o transporte de alunos até o município de Vilhena, 
garantindo que os alunos consigam fazer este percurso até a cidade almejada durante toda semana, 
e assim concluir os cursos universitário e profissionalizante, formalizado pelo Processo 
Administrativo nº. 001046/2018/SEMED, tendo como interessado MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER - SEMED.  
1. DA APRESENTAÇÃO  
O Município de Cerejeiras publicou no Portal do Município de Cerejeiras (www.cerejeiras.ro.gov.br) 

em 21 de Março de 2018 as disposições contidas no Decreto nº 073/2.018, em atendimento a Lei 

Municiap nº 2.631 de 27 de outubro de 2017, que constitui a Comissão de Seleção e Julgamento, a 

fim de garantir a adoção de critérios objetivos de seleção e julgamento e a necessária transparência 

do Processo Administrativo nº 001046/04/2018, e para assinatura de termo de cooperação com 

organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, para colaboração no atendimento ao transporte 

de acadêmicos semanalmente até o município de Vilhena. Este parecer visa analisar a proposta do 

Edital de Inexigibilidade de Chamamento Público avaliando os aspectos gerais estabelecidos. 

2. DA METODOLOGIA  
A análise em questão avaliou o conjunto de documentos tratados no envelope 1 de caráter 
eliminatório e no envelope 2 de caráter classificatório, levando-se em consideração a experiência da 
Associação, a capacidade técnica expressa pela Elaboração do Plano de Trabalho para a execução de 
metas e etapas do Projeto Técnico.  
3. DAS PROPOSTAS  
A apresentação da Proposta pela Associação dos Acadêmicos de Cerejeiras ocorreu no dia 
10/05/2018 as 10:00 horas na Comissão Permanente de Licitações – CCP de acordo com o 
CRONOGRAMA do presente edital. Neste momento houve somente apresentação de proposta pela 
Proponente ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CEREJEIRAS – AAC – CNPJ 01.351.694/0001-74.  
4. DA HABILITAÇÃO  
A proponente apresentou os documentos comprobatórios da capacidade jurídica, idoneidade 
financeira, regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista conforme previsto no presente edital de 
Chamamento Público pelo seu ENVELOPE nº 1, habilitando-a para a continuidade do certame, ou 
seja, avaliação do ENVELOPE nº 2.  
5. DA CLASSIFICAÇÃO  
De acordo com o edital de chamamento público, em análise aos documentos apresentados no 
ENVELOPE nº 2 verificou-se o seguinte:  
a) Experiência anterior da OSC – comprovou.  
b) Plano de Trabalho - Avaliamos que embora seja um plano bastante objetivo, contempla 
basicamente os norteadores que constam no Edital de Inexigibilidade de Chamamento Público do 
Município de Cerejeiras, cabendo a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a partir da assinatura 
do termo de cooperação, realizar acompanhamento e propor aprofundamentos se necessário.  
c) Plano de Trabalho - A proponente apresentou Cronograma de Execução Proposto e está de 
acordo com o previsto no presente edital de chamamento público.  
6. CONCLUSÃO  
Conclui-se que para este CHAMAMENTO PÚBLICO a entidade supra referida, respeitou requisitos 
preestabelecidos e está apta a firmar o Termo de Cooperação com o Município de Cerejeiras e 
iniciar as atividades no transporte de Acadêmicos em 01/06/2018.  
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A Gestora desta parceria será a Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, 
formalizada na assinatura do Termo de Cooperação.  
O referido Termo de Cooperação será acompanhado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e 

suas atribuições constarão na Portaria Administrativa publicada em data oportuna, composta por: 

 

Nome Cargo/Função 
Fernando Rezende da Silva Comissionado 
Valcir Rech Sec. Adjunto de Agricultura 
Romildo Luiz da Silva Motorista/SEMED 
 
 
 
É o parecer:  
 
 
 

 
____________________________________                ___________________________        _____________________________ 

CLÁUDIO INÁCIO DE OLIVEIRA                                VICENTE PEDRO ROSA              GILVANA FAVERO SCHMITZ 
 Presidente da CCP                                                                           Membro da CCP                                          Membro da CCP  

                  Decreto nº 073/2018                                                               Decreto nº 073/2018                                     Decreto nº 073/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


