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PROCESSO SEDPcD Nº 110657/2017 
 
INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA 
 
ASSUNTO: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A GESTÃO DO 
CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO 
 

 

A COMISSÃO DE SELEÇÃO do chamamento público nº 01/2017, designada pela 

Resolução SEDPcD nº 03/2017, com alteração pela Resolução SEDPcD nº 04/2017, em 

cumprimento ao item 3.5 do Edital do certame, expõe e decide o que se segue.  

Foi apresentada, tempestivamente, uma proposta para a celebração do Acordo de 

Cooperação voltado à gestão do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB) 

e execução de atividades em suas instalações.  

Referida Proposta foi apresentada pela organização da sociedade civil (OSC) “Comitê 

Paralímpico Brasileiro”, contendo, em consonância com os itens 4 e 5 do Edital, (i) 

proposta orçamentária, (ii) plano de trabalho e (iii) comprovação de capacidade técnica 

e operacional. 

No âmbito da proposta orçamentária, esta foi apresentada em conformidade com os 

requisitos dispostos no item 4.2, “a” e “b”, do Edital, tendo a referida OSC apresentado o 

valor mínimo de R$ 17.440.000,00 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta mil 

reais) para cada ano de vigência da parceria. Tendo sido a única proposta apresentada, 

esta alcança, nos termos do item 5.2 do Edital, a pontuação máxima – 50 pontos – para 

a proposta orçamentária. 

Em relação à capacidade técnica e operacional, a proposta é pontuada da seguinte 

forma (cf. item 5.4 do Edital): 10 pontos na “Realização de competições 

(para)desportivas de alto rendimento”, eis que a OSC Proponente logrou demonstrar 

mais de 5 (cinco) experiências no referido quesito; 10 pontos em “Acolhimento de 

equipe ou seleção (para)desportiva de alto rendimento”, por também ter apresentado 

mais de 5 (cinco) experiências no quesito; 6 pontos em “Serviços médicos voltados à 

avaliação clínica da condição de saúde do atleta”, por ter havido demonstração de mais 

de 3 (três) experiências no item indicado; e 4 pontos em “Hotelaria”, por terem sido 

comprovadas duas experiências na referida área, atestada por diligência desta 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (cf. item 3.5.2 do Edital), já que as informações constantes 

da proposta não apresentaram documentos comprobatórios. Foi, portanto, alcançada a 

pontuação máxima – 30 pontos – para a capacidade técnica e operacional. 

No que tange ao Plano de Trabalho, a proposta apresentou, de forma detalhada, como 

pretende cumprir as ações, indicadores e metas. Também foram propostas ações 

adicionais, além das indicadas no Termo de Referência. Verificamos que o Plano de 
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Trabalho está em consonância com os cinco eixos descritos no Termo de Referência, 

mantendo-se preservado o objeto da parceria submetido ao chamamento público, eis 

que o conteúdo do Plano de Trabalho transcende em detalhamento o mínimo exigido. 

Ainda, como justificativa para as ações propostas no Plano de Trabalho, a OSC utilizou-

se, por analogia, do teor da Súmula nº 15 do TCE.  

Diante do conteúdo ofertado a proposta é pontuada da seguinte forma: 10 pontos para a 

“Apresentação da organização da sociedade civil e a descrição da maneira que 

executará as atividades nos 5 (cinco) eixos conceituais do CTPB”; 10 pontos para a 

“ação e metas ofertadas (não previstas no Termo de Referência) ”, eis terem sido 

propostas mais de cinco ações não exigidas no Termo de Referência e em consonância 

com os cinco eixos do CTPB. Foi, portanto, alcançada a pontuação máxima – 20 pontos 

– para o Plano de Trabalho.  

A pontuação final da proposta, com a soma da pontuação de cada item analisado, 

atinge o máximo de 100 pontos.  

Em face do exposto, será dado prosseguimento ao certame com a solicitação da 

documentação elencada no item 3.5 do Edital. Notifique-se a OSC. Publique-se. 

 

São Paulo, 05 de setembro de 2017. 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 
 
 
 


