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PARECER FINAL 

 

DA COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO, instituída através do Decreto nº 182/2022, 

REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2022. 

Em reuniões realizadas nos dias 26 e 27 de setembro de 2022, a referida Comissão avaliou 

as documentações entregues para correções/recursos apresentados pelas entidades interessadas 

após análise preliminar. 

 

Segue a lista das entidades que apresentaram as correções/recursos para a celebração de 

Termo de Fomento e sua respectiva avaliação, dada pela Comissão de Seleção e Julgamento: 

 

1. CRUZEIRO ESPORTE CLUBE – CNPJ:  85.707.388/0001-18 – Projeto Deferido (anexo 

01); 

2. SOCIEDADE CAXIAS ESPORTE CLUBE – CNPJ: 79.354.940/0001-39 - Projeto Deferido 
(anexo 02); 

3. NITEROI ESPORTE CLUBE - CNPJ: 83.640.797/0001-19 – Projeto Deferido (anexo 03); 

4. SOCIEDADE DESPORTIVA CAMIONEIROS – CNPJ: 79.354.551/0001-03 – Projeto 

Deferido (anexo 04); 

  

Cada análise é precedida das seguintes informações: Dados Sobre Projeto Apresentado, 

Correções Apontadas, Prestar Esclarecimento, Exigência e Observação. 

 

Os membros da Comissão reforçam a imparcialidade do processo de análise e julgamento 

e seleção dos Projetos, garantindo a isenção de qualquer tipo de privilégio ou preferência durante 

todo o processo, que seguiu criteriosamente os autos do Edital de Chamamento Público nº 

006/2022. 

 

É o nosso parecer. 

 

Presidente Getúlio, 30 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Suzan Carla Frare 

Comissão de Seleção e 

Julgamento  

Mayara de Souza 

Comissão de Seleção e 

Julgamento 

Taina Julyne O. 

Pereira 

Comissão de Seleção e 

Julgamento 
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ANEXO 01 

AVALIAÇÃO: PROJETO INTERAÇÃO SOCIAL 

 
 

DEFERIDO – nota: 8,0 

 
1) DADOS SOBRE O PROJETO APRESENTADO: 

 

 ENTIDADE: Cruzeiro Esporte Clube  
 

 CNPJ:  85.707.388/0001-18 
 

 Eixos: a) realização de treinamento e campeonatos de futebol amador adulto, junior, 
juvenil, infantil, mirim, dente de leite e fraldinha, voltados para os munícipes de 
Presidente Getúlio, além da realização de eventos culturais/sociais. 

 

 Valor total do Projeto: R$300.000,00 
 

 Público Alvo: Crianças e adolescentes cuja idade varia entre 6 a 17 anos, e melhor 
idade (recreativas, esportivas e culturais). 

 

 Objetivo Geral: utilizar os valores do esporte como estratégia para afastar as crianças 
e os adolescentes de situações de violência urbana, abuso sexual, trabalho infantil, 
evasão escolar e contato com as drogas (lícitas e ilícitas). Contribui com o processo de 
formação de um cidadão. 

 

 Período de execução do Projeto: período de reforma será de quatro meses, sendo que 
o período da execução do projeto social será de 12 meses.  

 
 

ANEXO 02 

AVALIAÇÃO: PROJETO BOLA NA REDE 

 
DEFERIDO – nota: 8,0  

 
2) DADOS SOBRE O PROJETO APRESENTADO: 

 

 ENTIDADE: Sociedade Caxias Esporte Clube  
 

 CNPJ:  79.354.940/0001-39 
 

 Eixos: a) realização de treinamento e campeonatos de futebol amador adulto, junior, 
juvenil, infantil, mirim, dente de leite e fraldinha, voltados para os munícipes de 
Presidente Getúlio, além da realização de eventos culturais/sociais. 

 

 Valor total do Projeto: R$300.000,00 
 

 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. 
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 Objetivo Geral: Desenvolvimento físico-motor através da prática do futebol, também 
agregar valores morais como: respeito ao próximo, solidariedade, hierarquia, ética, entre 
outros. 

 

 Período de execução do Projeto: 12 meses 
 

 
 

ANEXO 03 

AVALIAÇÃO: PROJETO RENASCER ESPORTIVO 

 
DEFERIDO – nota: 8,0 

 
3) DADOS SOBRE O PROJETO APRESENTADO: 

 

 ENTIDADE: Niterói Esporte Clube  
 

 CNPJ:  83.640.797/0001-19 
 

 Eixos: a) realização de treinamento e campeonatos de futebol amador adulto, junior, 
juvenil, infantil, mirim, dente de leite e fraldinha, voltados para os munícipes de 
Presidente Getúlio, além da realização de eventos culturais/sociais. 

 

 Valor total do Projeto: R$300.000,00 
 

 Público Alvo: Crianças e adolescentes de 6 a 18 anos. 
 

 Objetivo Geral: Desenvolvimento físico-motor através da prática do futebol, também 
agregar valores morais como: respeito ao próximo, solidariedade, hierarquia, ética, entre 
outros. 

 

 Período de execução do Projeto: 12 meses 
 

 
 

ANEXO 04 

AVALIAÇÃO: PROJETO REFORMA E MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL PARA A REALIZAÇÃO 

DE EVENTOS DE BOCHA ALÉM DE DOMINÓ E CARTEADO. 

 
DEFERIDO – nota: 7,0 

 
4) DADOS SOBRE O PROJETO APRESENTADO: 

 

 ENTIDADE: Sociedade Desportiva Camioneiros  
 

 CNPJ:  79.354.551/0001-03 
 

 Eixos: b) Projeto 2 - realização de eventos de Bocha para incentivar a prática de 
atividade esportiva e custeio da participação dos atletas registrados na entidade em 
eventos de nível Regional, além da disponibilidade da realização de eventos e 
apresentações culturais/sociais. 
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 Valor total do Projeto: R$ 100.000,00 
 

 Objetivo Geral: Recuperar a estrutura física para o retorno das atividades esportivas e 
culturais, que são de grande importância para os munícipes. Atividades tais como: bocha 
e dominó, supervisionados pela CME. 

 

 Período de execução do Projeto: 9 meses 
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