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8.10 Para fins de recurso, não serão aceitos

documentos que ficaram pendentes na fase da

habilitação e classificação das propostas. 11.3

Para fins de recurso, não serão aceitos
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EMANCIPAÇÃO CLASSIFICADA revertida a classificação de 62 para 82 pontos

b) Comprovação de capacidade técnica da proponente (ANEXO XI) das quais tenha realizado, junto aos órgãos da

administração pública municipal, estadual e federal, eventos esportivos, paradesportivos e lazer (ANEXO XI);

c) Declaração de capacidade técnica e gerencial contendo histórico da proponente, descrevendo data e forma de criação,

programas e projetos já desenvolvidos pela entidade, destacando experiências comprovadas anteriores em eventos e 
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A avaliação das propostas ocorreu conforme conferencia da documentação contida no envelope 2 do item 5.3 do Edital (abaixo

relacionados) e com base no barema contido no ITEM 9 do Edital.

RELAÇÃO DE ENTIDADES PARTICIPANTES

5.3 CONTEÚDO DO ENVELOPE 2: Proposta Técnica

a) Preenchimento integral do Projeto, disposto no Anexo VIII e do Plano de Trabalho, conforme modelo constante neste

Edital (ANEXO IX) e Despesas do Projeto (ANEXO X);



d) Atestados fornecidos que demonstrem a experiência, no setor público, correspondendo tempo, em anos, de atuação da

entidade na execução de prestação de serviço, acompanhado de declaração(ões), atestado (s) de prestação de serviço da

natureza do objeto, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou cópias de contratos firmados com órgãos

públicos que comprove experiência em execução de projetos nas esferas Estadual e Federal; 

e) Grade Comparativa Preços de Mercado (ANEXO XII), contendo, no mínimo 3 (três) orçamentos, que devem conter a

especificação detalhada do produto, timbre da empresa, CNPJ, assinatura legível e carimbo, endereço completo, email e

telefone;

f) Outros documentos ou informações pertinentes que julgar necessários, não exigidos ao longo deste Edital que, a juízo da 

Proponente, permitam explicar integralmente o projeto.


