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EDITAL DE CHAMAMENTO – CONCURSO OSCIP nº 001/2021 

 

RETIFICAÇÃO 

 

O Prefeito do Município de Lages e o Secretário Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo tornam pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Concurso 

OSCIP nº 001/2021, que possui como objeto a seleção de entidade de direito 

privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal nº 9.790/99, que se 

interesse em firmar TERMO DE PARCERIA, em estreita cooperação com o 

Município de Lages, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

e Turismo, para a execução das Oficinas: Capacitação para montagem e 

manutenção de equipamentos tecnológicos; Capacitação tecnológica para 

assistentes para construção de sites; Capacitação tecnológica para introdução a 

lógica de programação e Capacitação para produção criativa e soluções 

tecnológicas, conforme apresentado nos termos do Convênio Nº 901175/2020 

realizado entre a Prefeitura Municipal de Lages/SC e a Secretaria Nacional da 

Juventude - SNJ integrante do Ministério da mulher, da família e dos Direitos 

Humanos, que tem como objeto a “Implantação de uma Unidade do Programa 

Espaço 4.0, ANEXO I – Termo de Referência, que passam a ser considerados, 

para todos os fins, da seguinte forma: 

 

Onde se lê: 

DATA E LOCAL DE ABERTURA: A abertura do Concurso ocorrerá no dia 18 de 

fevereiro de 2021, às 09:00 horas, no auditório da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizado na Rua Sebastião Furtado, nº 

81, Centro. 

Leia-se: 

http://www.lages.sc.gov.br/
mailto:progem@lages.sc.gov.br


 

 

 

 
 

  

MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 

RuaBenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3221.1092|Cep.88501.900|CNPJ-82.777.301/0001-90 www.lages.sc.gov.br 
|progem@lages.sc.gov.br 

 

DATA E LOCAL DE ABERTURA: A abertura do Concurso ocorrerá no dia 04 de 

março de 2021, às 09:00 horas, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo, localizado na Rua Sebastião Furtado, nº 81, Centro. 

 

Onde se lê: 

10 - PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DATA DE ABERTURA 

10.1 Os envelopes PROJETO/PROPOSTA DE TRABALHO e a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO deverão ser entregues no auditório da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizado na Rua Sebastião Furtado, nº 

81, Centro, no dia 18 de fevereiro de 2021, às 09:00, no dia de abertura do 

Concurso.        

10.2 - A abertura do Concurso ocorrerá no dia 18 de fevereiro de 2021, às 

09:00, no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 

localizado na Rua Sebastião Furtado, nº 81, Centro. 

10.3. As propostas serão julgadas no dia da abertura do Concurso, sendo 

posteriormente, publicado o seu resultado. Havendo necessidade, a Comissão, 

poderá suspender a Sessão, designando nova data para reabertura. 

10.4. A celebração do Termo de Parceria ocorrerá na data provável de 01 de 

março deste ano corrente, após os prazos recursais.  

 

Leia-se: 

10 - PRAZO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DATA DE ABERTURA 

10.1 Os envelopes PROJETO/PROPOSTA DE TRABALHO e a DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO deverão ser entregues no auditório da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizado na Rua Sebastião Furtado, nº 

81, Centro, no dia 04 de março de 2021, às 09:00, no dia de abertura do 

Concurso.        

http://www.lages.sc.gov.br/
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10.2 - A abertura do Concurso ocorrerá no dia 04 de março de 2021, às 09:00, 

no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, localizado 

na Rua Sebastião Furtado, nº 81, Centro. 

10.3. As propostas serão julgadas no dia da abertura do Concurso, sendo 

posteriormente, publicado o seu resultado. Havendo necessidade, a Comissão, 

poderá suspender a Sessão, designando nova data para reabertura. 

10.4. A celebração do Termo de Parceria ocorrerá na data provável de 01 de 

abril deste ano corrente, após os prazos recursais.  

 

Onde se lê: 

11 - DA VIGÊNCIA 

11.1. Termo de Parceria será firmado pelo prazo de 22 (vinte e dois) meses 

contados de sua assinatura. Esse prazo corresponde à vigência do termo de 

parceria para a realização do Projeto. 

 

Leia-se: 

11 - DA VIGÊNCIA 

11.1. Termo de Parceria será firmado pelo prazo de 21 (vinte e um) meses 

contados de sua assinatura. Esse prazo corresponde à vigência do termo de 

parceria para a realização do Projeto. 

 

Onde se lê: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

(...) 

5.2. Indicadores qualitativos e quantitativos de avaliação do resultado: 

 

5.2.1 Indicadores Qualitativos 

http://www.lages.sc.gov.br/
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- Desempenho individual de empresas ou programas desenvolvidos através do 

objeto; 

- Desenvolvimento do grupo avaliado. 

 

5.2.2. Indicadores quantitativos 

- Número de pessoas atingidas nas ações.   

- Número de empresas residentes no Órion Parque. 

 

Leia-se: 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

(...) 

5.2. Indicadores qualitativos e quantitativos de avaliação do resultado: 

 

5.2.1 Indicadores Qualitativos 

- Desempenho individual dos participantes nas oficinas; 

- Desempenho por turma; 

 

5.2.2. Indicadores quantitativos 

- Número de usuários concluintes por oficina; 

- Número de desistentes; 

- número de demanda reprimida. 

 

 

             Antonio Ceron 

           Prefeito Municipal 

                           

 

 

    Álvaro João Mondadori Junior 

Secretário de Des. Econômico e Turismo 
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