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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 125/2022 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 05/2022 

 Termo Retificativo nº 03  

O Senhor Pedro Luiz Ostetto, Prefeito Municipal de Bom Jardim da Serra, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna pública a retificação das informações 

constantes no Edital de Chamamento Público nº 05/2022, como segue abaixo: 

Preâmbulo do Edital, como segue abaixo:  

Onde lia-se 

5.3 Serão classificadas as propostas em conformidade com o grau de adequação aos 
objetivos da política de incentivo ao desenvolvimento e à diversidade do esporte como forma 
de lazer e desporto, das diretrizes para a elaboração do plano de trabalho do termo de 
fomento – Anexo I, deste Edital, da ação em que se insere o objeto da parceria, e ao valor de 
referência estimado no item 3.1 deste edital, sendo que a Comissão de Seleção classificará a 
organização da sociedade civil que atender a todos os requisitos e atingir, no mínimo, de 70 
(setenta) pontos, conforme critérios de avaliação e pontuação da proposta, constantes no 
quadro abaixo 
 
Leia-se 

 

5.3 Serão classificadas as propostas em conformidade com o grau de adequação aos objetivos 

da política de incentivo ao desenvolvimento e à diversidade do esporte como forma de lazer e 

desporto, das diretrizes para a elaboração do plano de trabalho do termo de fomento – Anexo I, 

deste Edital, da ação em que se insere o objeto da parceria, e ao valor de referência estimado 

no item 3.1 deste edital, sendo que a Comissão de Seleção classificará a organização da 

sociedade civil que atender a todos os requisitos e atingir, no mínimo, de 50 (cinquenta) pontos, 

conforme critérios de avaliação e pontuação da proposta, constantes no quadro abaixo 

Fica agendada a reabertura para os licitantes que participaram da abertura no dia 

17/01/2023, no dia 03/02/2023 às 13:30hs. 

 

Ficam inalteradas as demais disposições do Edital.  

 

Bom Jardim da Serra, 17 de Janeiro de 2023. 

 

Pedro Luiz Ostetto 

Prefeito Municipal 
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