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A!A DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
PUBLICO Nº 04/2021 PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM OSCS 
CAPACITADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO DE IBIRACI PARA 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO, MELHORIA E FOMENTO A PRÁTICA DE 
HIPISMO. Aos 09 dias do mês de Setembro de 2021, na Sede da Prefeitura Municipal de Ibiraci-
MG, situada na Rua 6 de Abril, nº 912, Centro, foi realizada reunião para seleção e avaliação da 
proposta apresentada para celebração de contrato acima citado, através de seleção dé pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos. Onde estiveram presentes o Sr. Sandro Andrade Barbosa, o 
Sr. Juliano Peixoto Neves e o Sr. Paulo Andrade Lopes. Inicialmente certificou-se que apenas uma 
proposta foi apresentada para realização do referido serviço. Certificou-se que a entidade 
protocolou dois envelopes, um de Qualificação da Proposta e outro de Documentação. Passou-se 
então para análise do plano de trabalho da entidade. Foi realizada avaliação do plano de trabalho 
apresentado que apresentou objetivos e metas, bem como foi apresentado a forma de execução das 
atividades a serem realizadas para alcançar os objetivos e metas apresentados. Foi elaborado um 
cronograma de atividades compatível com a metodologia apresentada. Foi demonstrado as receitas 
e despesas previstas, bem como o plano de aplicação financeira dos custos que serão executados 
para realização do serviço, também foi apresentado a forma de aferição dos resultados pretendidos. 
O plano de trabalho apresentado demonstra viabilidade de execução, possuindo coerência entre as 
ações propostas, receitas e despesas previstas, cronograma de execução e objetivos e metas 
estipulados. O plano de trabalho foi avaliado conforme Anexo do edital de Chamamento Público, 
obtendo a pontuação de 9,1 pontos. Assim a Comissão de Julgamento considerou a entidade Clube 
Hípico de Ibiraci apta a celebração de parceria através do Edital de Chamamento Público Nº 
04/2021. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada, da qual para constar, foi 
lavrada a presente, lida na presença de todos sendo, devidamente APROVADA e assinada. 
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