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PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 

 

Edital de Chamamento Público nº 003/2018 – PML 

Processo Administrativo nº 005/2018 – PML 

 
 

Em 09.10.2018 às 11 horas, após superada a etapa recursal sem 

nenhuma manifestação, reuniram-se na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 

de Luzerna, Estado de Santa Catarina, sita na Av. 16 de Fevereiro, nº 151, Centro, a Comissão 

de Seleção e Julgamento nomeada pela Portaria nº 076/17, para analisar a documentação 

da entidade selecionada para executar o objeto do Chamamento Público nº 003/2018: 

seleção de 1 (um) projeto que contemple a realização da ornamentação no período pré-

natalino e o desenvolvimento das festividades do Natal 2018. 

A comissão de Seleção e Julgamento na presente data efetuou a 

abertura do envelope de DOCUMENTAÇÃO apresentado pela CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE JOAÇABA - CDL, sendo que para a sessão a Entidade não mandou 

representante. 

Procedeu-se a abertura dos envelopes de DOCUMENTAÇÃO, que 

foram conferidos, rubricados os documentos neles existentes, e analisados os documentos 

para atendimento dos itens 6.1.2 a 6.1.12 do Edital. 

Quanto a análise feita, tem-se que a CDL atendeu a todos os 

requisitos do Edital, demonstrando que seus objetivos são compatíveis com o objeto do 

presente Chamamento Público; possui mais de 01 (um) ano de existência com cadastro 

ativo; têm experiência prévia na realização do objeto da parceria, comprovada mediante 

apresentação de atestado de capacidade técnica; e possui instalações, condições 

materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento dos projetos, 

estando assim apta para celebração da parceria. 

A Comissão de Seleção e Julgamento do Município também se 

manifesta quanto ao atendimento do art. 35, inc. V, da Lei 13.019/2014, já que as duas 

etapas de análise foram concluídas (Plano de Trabalho e Documentação): 

Quanto ao mérito da proposta, verifica-se que a entidade apresentou 

documentação que atende às exigências do Edital de Chamamento Público nº 003/2018, 

sendo que há reciprocidade de interesse das partes em firmar parceria, em regime de 

mútua cooperação, com o propósito de desenvolver atividades alusivas ao Natal 2018. 

Nesse caso, ao subsidiar o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 

busca-se resgatar o espírito natalino, reafirmando valores de fraternidade, solidariedade e 
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o bem comum; estreitar a relação entre os membros da comunidade; propiciar às famílias, 

e em especial às crianças, seja qual for suas condições socioeconômicas, momentos de 

diversão e interação; promover maior circulação de pessoas e possíveis clientes na área 

central da cidade; realização da promoção de Natal – “Grande Shopping a Céu Aberto”, 

para estímulo das vendas por meio de distribuição de prêmios para a comunidade. 

Em relação à viabilidade da execução do Plano de Trabalho da 

Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba, embora não tenha sido apresentado de forma 

clara e organizada, concluímos que se apresenta condizente com a realidade, uma vez 

que as atividades foram distribuídas da seguinte maneira, no período de outubro/2018 a 

janeiro/2019: 

Ações/Metas Período 

Reunião e levantamento de orçamento Outubro/2018 

Reparo, instalação de ornamentação nos pontos definidos – Av. 16 

de Fevereiro, Rua Frei João e Rua Rui Barbosa, bem como 

dependências da praça municipal de Luzerna. 

Serão instalados 10 guirlandas e 10 sinos nos postes metálicos que 

serão fixados nestes locais. 

Os demais enfeites serão reaproveitados do ano passado (2017). 

Novembro/201

8 

Realização das apresentações artísticas e culturais 
Novembro e 

Dezembro/2018 

Retirada dos enfeites e iluminação natalina Janeiro/2019 

 

A execução dessas atividades seguirá o Plano de Aplicação de 

Recursos Financeiros, os quais nota-se que estão coerentes com o valor que será repassado 

à Entidade, uma vez que será utilizado para: 

1. Mão de obra de instalação, ligação e retirada dos enfeites; 

2. Projeto elétrico; 

3. Locação de guincho; 

4. Aluguel trenó com 4 renas; 

5. Reparo em 20 postes para sino e estrelas com 4,5m de altura e braço 

de 1,5m para fixação e em 10 sinos com 1,3m de altura, 20 de 

diâmetro, em ferro e tecido; 

6. Materiais para reforma da casa de madeira do Papai Noel; 

7. Aquisição de materiais como: 10 guirlandas, 01 pinheiro em ferro de 

6m de altura pintado e decorado, 350m de festão com 10cm de 

diâmetro, 100 bolas de isopor de aproximadamente 20cm de 

diâmetro, 01 lata de tinta de 3,6l a base de agua vermelha, 10.000 mil 
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abraçadeiras plásticas branca, 30 cabo de força e 30 conectores de 

interconexão para mangueiras luminosas, entre outros; 

8. Divulgação em geral – Contrapartida da entidade (CDL); 

9. Contratação de empresa de eventos para organização, definição e 

contratação de shows artísticos, 03 tendas, palco, som, iluminação 

para os dias de eventos definidos para esse período. Bem como 05 

banheiros, sendo 01 com acessibilidade e contratação de 03 

brinquedos infláveis, acompanhados de 03 monitores para as datas 

pré-estabelecidas e contratação do papai Noel e compra de balas. 

 

Assim, ao final da análise, não encontramos nada que impeça a 

efetivação de Termo de Fomento com a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA - 

CDL, pois a entidade atende aos critérios objetivos de seleção dos Projetos e aos requisitos 

(habilitação) para celebração do Termo de Fomento.  

Vale salientar que cabe à Comissão de Monitoramento e Avaliação 

fiscalizar o processo administrativo, sendo que quando constatar algum descumprimento ao 

Edital de Chamamento Público 003/2018 e a Lei 13.019/14, deve-se levar ao conhecimento 

do Gestor da Parceria para apuração dos fatos. 

Diante disso, observando-se a legalidade e o preenchimento dos 

requisitos legais, sugere-se o prosseguimento deste processo administrativo. 

 É o parecer. 

Luzerna (SC), 09 de outubro de 2018. 

 

 

DEBORA TAIS MENLAK 

Presidente 

 

 

 

DREONE MENDES 

Secretário 

 

 

 

INGART MARLONE GRAHL EBERT 

Membro 

 

 

 

PAULA BÜTTNER 

Membro 


