
ATA DE AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO REFERENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO 
001/2020.  

Ao décimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos a Comissão 
de Seleção e Julgamento, nomeada pela Portaria nº 88/2020 de 16 de fevereiro de 2020, reuniu-se 
nas dependências da Casa da Cultura Abel Abati, para realizar a avaliação e pontuação do projeto 
protocolado no dia 04 de fevereiro  de 2020, conforme disposto no Edital de Abertura do 
Chamamento Público 001/2020 que dispõe sobre o Termo de Colaboração que terá por objeto a 
concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de projetos que 
abrangem programas e serviços complementares ou inovadores, para atender ao interesse público 
do município de Salto Veloso- SC: Objeto - Coral para adultos e eventos ligados ao Canto Coral. A 
avaliação deu-se conforme a tabela a seguir. 

Critérios Peso Plenamente 
satisfatório 

Satisfató
rio  

Insatisfat
ório 

Total 

Informações sobre ações a serem 
executadas. 

4  x  3 

Adequação da proposta aos objetivos 
da política. 

2 x   2 

Descrição da realidade objeto da 
parceria. 

1 x   1 

Adequação da proposta ao valor de 
referência constante do Edital. 

1  x  0,5 

Capacidade técnico-operacional da 
instituição proponente. 

2  x  1,5 

Total  10    8,0 
De acordo com a avaliação feita pela comissão constatou-se que a organização atendeu 
satisfatoriamente aos critérios exigidos pelo Edital, totalizando a soma de 8,0 pontos. Com isso, 
considera-se habilitada a organização Associação Coral de Salto Veloso para a realização do projeto 
de Coral de Salto Veloso. A Comissão de Seleção e Julgamento divulgará o resultado preliminar do 
processo de seleção no site www.saltoveloso.sc.gov.br e no Diário Oficial dos Municípios, no dia 
11 de fevereiro, iniciando-se o prazo para recurso. Desta forma, nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, sendo que a presente ata vai assinada pela comissão presente. 

 

____________________________  
Aline Bazzo- Membro da Comissão 

 

____________________________ 
Fernanda Aparecida Cosseau Ramos de Souza – Membro da Comissão 
 
 
____________________________ 
Juliana Paula Camícia Barbosa – Membro da Comissão  
 
 
 


