SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO DO EDITAL N.º 08 /2019/SDHDS/CMDPI
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 08/2019/SDHDS/CMDPI

ATA DE REUNIÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, na sala de reuniões, nas dependências da
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, reuniu-se a COMISSÃO DE
SELEÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 08/2019/SDHDS/CMDPI, instaurada
pela Resolução Nº 022/2019, no período da manhã, com a presença de todos os membros da comissão.

Deu-se início a análise dos envelopes, e considerando a minuciosa apreciação das propostas pela comissão,
segue abaixo a relação das entidades inscritas para credenciamento, nos termos do Edital da Chamada
Pública n.º 08/2019/SDHDS/CMDPI, conforme adiante especificado, a saber:

1.

ASSCIAÇÃO REGIONAL DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO DO CEARÁ

2.

LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURA BENEFICENTE – LEACB

3.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO NOVO MUNDUBIM – AMCNM

4.

IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA

5.

INSTITUTO MARIA DA HORA

6.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL FRANCISCO MOTA

7.

INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ

Vale ressaltar que, as Entidades Irmandade Beneficente da Santa Casa da Misericórdia de Fortaleza e Liga
Esportiva Arte e Cultura Beneficente – LEACB apresentaram 3 (três) propostas cada uma.
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Após análise, ficou decidido que as Projetos abaixo citados necessitam de correções, e que será enviado
notificação a cada Entidade informando, de acordo com o item 3.5.2, que terão 30 (trinta) dias para
entregarem as alterações solicitadas, a contar da notificação enviada por esta Comissão:
-ENTIDADE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL FRANCISCO MOTA
PROJETO:MÃO CRITAIVA, MENTE ATIVA
-ENTIDADE: IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA
PROJETO: MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE CUIDADOS PALIATIVOS E DOR DE PACIENTES IDOSOS
ONCOLÓGICOS DE FORTALEZA
-ENTIDADE: IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA
PROJETO: PRIJETO DE IMPLÇANTAÇÃO DA CONSULTA DE ESTOMATERAPIA PARA PACIENTES IDOSOS DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FORTALEZA
-ENTIDADE: LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURA BENEFICENTE – LEACB
PROJETO: CONEXÃO ATIVA 6.0
-ENTIDADE: LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURA BENEFICENTE – LEACB
PROJETO: BANDEJÃO SOCIAL DA MELHOR IDADE
-ENTIDADE: LIGA ESPORTIVA ARTE E CULTURA BENEFICENTE – LEACB
PROJETO: CUIDANDO DE QUEM CUIDOU
-ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO NOVO MUNDUBIM – AMCNM
PROJETO: ARTE & VIDA NA MELHOR IDADE
As Entidades INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ, IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE FORTALEZA, ASSOCIAÇÃO DA CARIDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO e INSTITUTO MARIA
DA HORA, apresentaram de forma satisfatória toda a documentação exigida no item 6.6, e assim estão todas
preliminarmente CREDENCIADAS para obtenção de CCR, após a devida homologação pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, obedecidos os prazos recursais.
1.
Nome da Entidade: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
NOME DO PROJETO: O ACOLHIMENTO, OBSERVADAS AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DO
ASSITÊNCIA SOCIAL, PLANO MUNICPAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DA PESSOA IDOSA
Público-Alvo: 38 (trinta e oito) acolhidas na Instituição de Longa Permanência para Idosas da Casa São Vicente
de
Paulo
Microrregião: Cidade de Fortaleza

DA PONTUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

ITENS

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Cronograma das ações a
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PONTUAÇÃO DOS
CRITÉRIOS
DE JULGAMENTO
Integralmente
1,5
coerente

PONTUAÇÃO
ATINGIDA

serem executadas em
coerência com o
atendimento à demanda

1,0
0,0
1,0

Metas quantitativas e
mensuráveis a serem

0,3

atingidas
0,0
(A) Informações sobre
as ações a serem
Indicadores de
executadas, metas a
cumprimento de metas
serem
atingidas,
com
resultados a serem
apresentação de tabela de
alcançados,
referência de leitura de
indicadores
que
indicadores
aferirão
o
cumprimento
de
prazos de execução das
Indicador de cumprimento
ações e de metas
de prazos com
apresentação de tabela de
referência de leitura de
indicadores

Monitoramento da
aferição dos indicadores
no decorrer e no final da
parceria

1,0
0,3

0,0
1,0
0,3

0,0
1,0
0,1

0,0
1,0
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Parcialmente coerente
Insuficiente ou pouco
coerente
Integralmente em
consonância
Parcialmente em
consonância
Insuficiente ou com
pouca consonância
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória

Descrição dos resultados a
serem alcançados por cada
ação desenvolvida

0,3

0,0

(B) Da adequação da
proposta em
conformidade com à
promoção e defesa dos
direitos da Pessoa
Idosa, bem como ao
objetivo específico
listado no item 2.1.
deste Edital

(C)
Descrição da realidade
objeto da parceria e do
nexo
entre essa realidade e a
atividade ou projeto
proposto

1,5
Objetivos geral e
específicos da proposta
adequados à política
pública de promoção e à
defesa dos direitos da
Pessoa Idosa

0,5

0,0
Apresenta proposta
contextualizada com
dados em pesquisas
recentes ou fornecidos por
sistemas on line de
informação de órgão
público ou instituições
privadas de notório
reconhecimento cientifico

1,0
03

0,0

1,0
Apresenta levantamento
atualizado de dados
dos usuários do serviço e
características relevantes
da execução
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03

0,0

Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

3,5

Integralmente
adequados e
apresentados para
cada ação
Parcialmente
adequados ou não
apresentados para
todas as ações
Insuficiente ou com
pouca adequação
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

1,5

Apresenta de forma clara e
objetiva o nexo causal
entre a realidade descrita e
a
atividade ou projeto
proposto

1,0
03

0,0
1,0

Apresenta embasamento
teórico e principiológico
com suas devidas
referências para todas as
ações a serem executadas

0,3

0,0

2,0
(D) Descrição da
metodologia
empregada nas ações a
serem desenvolvidas
Apresenta metodologia
detalhada, clara, coerente
e objetiva para todas as
ações a serem executas

1,0

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta
metodologia
detalhada, clara,

3,0

coerente e objetiva
para todas as ações a
serem executadas ou
pelo menos 75% delas
Apresenta
metodologia
detalhada de forma
não satisfatória
integralmente, mas
clara, coerente e
objetiva para todas as
ações ou parte delas

00

Não apresenta
metodologia clara,
coerente e objetiva
para todas as ações
2,0
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(E) Da Capacidade
TécnicaOperacional:
Comprovar por meio de
experiência a gestão de
atividades ou projetos

Comprova capacidade
técnico-operacional da
instituição proponente, de
no mínimo 01(um) ano,
por meio de experiência
comprovada de
realizações na gestão de
atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhantecia e
atendimento de público
preferencial
especificado neste edital

1,5

00

relacionados ao objeto da
parceria ou de
natureza semelhante
destacando a
capacidade de
atendimento e a
capilaridade da
organização.

1,5
Comprova experiência
relacionada ao
atendimento a Pessoa
Idosa em projetos
atividades e ações.
1,0
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Comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01(um) ano
sem sobreposição de
meses.

Não comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01 ano sem
sobreposição de
meses.

Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja igual
ou superior a
60 (sessenta) meses
sem sobreposição
Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja inferior
a 60 (sessenta) meses
e superior a 12 (doze)
sem sobreposição.

3,0

00

Não comprova ou
comprova de forma
inferior a 12 (doze)
meses sem
Sobreposição

(F) ORGANIZAÇÃO
DA
PROPOSTA:
atender aos critérios
estabelecidos no edital
(Etapa 6.4)

Atendimento de todos os
critérios de organização da
proposta previstos no termo
do edital (Etapa 6.4)

1,0

Atende de forma
satisfatória

0,0

Não atende de forma
satisfatória
0,0

Pontuação Atingida

13,0

2.
Nome da Entidade: INSTITUTO MARIA DA HORA
NOME DO PROJETO: VOZ DA EXPERIÊNCIA II
Público-Alvo: 50 (cinquenta) Idosos
Microrregião: Cidade de Fortaleza

DA PONTUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

ITENS

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Cronograma das ações a
serem executadas em
coerência com o
atendimento à demanda

Metas quantitativas e
mensuráveis a serem
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PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO DOS
ATINGIDA
CRITÉRIOS
DE JULGAMENTO
Integralmente
1,5
coerente
1,0
Parcialmente coerente
Insuficiente ou pouco
0,0
coerente
Integralmente em
1,0
consonância
Parcialmente em
0,3
consonância

atingidas
(A) Informações sobre
Indicadores de
as ações a serem
cumprimento de metas
executadas, metas a
com
serem
atingidas,
resultados a serem apresentação de tabela de
referência de leitura de
alcançados,
indicadores
que
indicadores
aferirão
o
cumprimento
de
prazos de execução das
Indicador de cumprimento
ações e de metas
de prazos com
apresentação de tabela de
referência de leitura de
indicadores

Monitoramento da
aferição dos indicadores
no decorrer e no final da
parceria

0,0
1,0
0,3

0,0
1,0
0,3

0,0
1,0
0,1

0,0
1,0
Descrição dos resultados a
serem alcançados por cada
ação desenvolvida

0,3

0,0
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Insuficiente ou com
pouca consonância
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

5,8

(B) Da adequação da
proposta em
conformidade com à
promoção e defesa dos
direitos da Pessoa
Idosa, bem como ao
objetivo específico
listado no item 2.1.
deste Edital

(C)
Descrição da realidade
objeto da parceria e do
nexo
entre essa realidade e a
atividade ou projeto
proposto

1,5
Objetivos geral e
específicos da proposta
adequados à política
pública de promoção e à
defesa dos direitos da
Pessoa Idosa

0,5

0,0
Apresenta proposta
contextualizada com
dados em pesquisas
recentes ou fornecidos por
sistemas on line de
informação de órgão
público ou instituições
privadas de notório
reconhecimento cientifico

1,0
03

0,0

1,0
Apresenta levantamento
atualizado de dados
dos usuários do serviço e
características relevantes
da execução

Apresenta de forma clara e
objetiva o nexo causal
entre a realidade descrita e
a
atividade ou projeto
proposto
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03

0,0

1,0
03

0,0

Integralmente
adequados e
apresentados para
cada ação
Parcialmente
adequados ou não
apresentados para
todas as ações
Insuficiente ou com
pouca adequação

1,5

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

2,3

1,0
Apresenta embasamento
teórico e principiológico
com suas devidas
referências para todas as
ações a serem executadas

0,3

0,0

2,0
(D) Descrição da
metodologia
empregada nas ações a
serem desenvolvidas
Apresenta metodologia
detalhada, clara, coerente
e objetiva para todas as
ações a serem executas

1,0

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta
metodologia
detalhada, clara,
coerente e objetiva
para todas as ações a
serem executadas ou
pelo menos 75% delas
Apresenta
metodologia
detalhada de forma
não satisfatória
integralmente, mas
clara, coerente e
objetiva para todas as
ações ou parte delas

00

Não apresenta
metodologia clara,
coerente e objetiva
para todas as ações
3,0

Comprova capacidade
técnico-operacional da
instituição proponente, de
no mínimo 01(um) ano,
por meio de experiência
comprovada de
realizações na gestão de
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1,5

Comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01(um) ano
sem sobreposição de
meses.

(E) Da Capacidade
TécnicaOperacional:
Comprovar por meio de
experiência a gestão de
atividades ou projetos

atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhantecia e
atendimento de público
preferencial
especificado neste edital

00

relacionados ao objeto da
parceria ou de
natureza semelhante
destacando a
capacidade de
atendimento e a
capilaridade da
organização.

1,5
Comprova experiência
relacionada ao
atendimento a Pessoa
Idosa em projetos
atividades e ações.
1,0

Não comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01 ano sem
sobreposição de
meses.

Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja igual
ou superior a
60 (sessenta) meses
sem sobreposição
Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja inferior
a 60 (sessenta) meses
e superior a 12 (doze)
sem sobreposição.

00

Não comprova
ou comprova de
forma inferior a
12 (doze) meses
sem
Sobreposição
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3,0

(F)
ORGANIZAÇÃO
DA Atendimento de todos os
PROPOSTA:
atender
aos critérios de organização da
critérios estabelecidos no edital proposta previstos no termo
(Etapa 6.4)
do edital (Etapa 6.4)

1,0
0,0

Atende de forma
satisfatória
Não atende de
forma
satisfatória

Pontuação Atingida

1,0

16,60

3.
Nome da Entidade: IRMANDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE FORTALEZA
NOME DO PROJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES IDOSOS
Público-Alvo: 500 (quinhentos) pacientes idosos
Microrregião: Cidade de Fortaleza

DA PONTUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

ITENS

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Cronograma das ações a
serem executadas em
coerência com o
atendimento à demanda

Metas quantitativas e
mensuráveis a serem
atingidas
(A) Informações sobre
as ações a serem
executadas, metas a
serem
atingidas,
resultados a serem

Indicadores de
cumprimento de metas
com
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PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO DOS
ATINGIDA
CRITÉRIOS
DE JULGAMENTO
Integralmente
1,5
coerente
1,0
Parcialmente coerente
Insuficiente ou pouco
0,0
coerente
Integralmente em
1,0
consonância
Parcialmente em
0,3
consonância
Insuficiente ou com
0,0
pouca consonância
Apresenta de forma
1,0
satisfatória
Parcialmente
0,3
apresentado de forma
satisfatória

alcançados,
apresentação de tabela de
indicadores
que referência de leitura de
aferirão
o
indicadores
cumprimento
de
prazos de execução das
Indicador de cumprimento
ações e de metas
de prazos com
apresentação de tabela de
referência de leitura de
indicadores

Monitoramento da
aferição dos indicadores
no decorrer e no final da
parceria

0,0

1,0
0,3

0,0
1,0
0,1

0,0
1,0
Descrição dos resultados a
serem alcançados por cada
ação desenvolvida

0,3

0,0

(B) Da adequação da
proposta em
conformidade com à
promoção e defesa dos
direitos da Pessoa
Idosa, bem como ao

1,5
Objetivos geral e
específicos da proposta
adequados à política
pública de promoção e à
defesa dos direitos da
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0,5

Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Integralmente
adequados e
apresentados para
cada ação
Parcialmente
adequados ou não
apresentados para
todas as ações

5,3

objetivo específico
listado no item 2.1.
deste Edital

Pessoa Idosa
0,0

Insuficiente ou com
pouca adequação
1,5

(C)
Descrição da realidade
objeto da parceria e do
nexo
entre essa realidade e a
atividade ou projeto
proposto

Apresenta proposta
contextualizada com
dados em pesquisas
recentes ou fornecidos por
sistemas on line de
informação de órgão
público ou instituições
privadas de notório
reconhecimento cientifico

1,0
03

0,0

1,0
Apresenta levantamento
atualizado de dados
dos usuários do serviço e
características relevantes
da execução
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03

0,0

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

Apresenta de forma clara e
objetiva o nexo causal
entre a realidade descrita e
a
atividade ou projeto
proposto

1,0
03

0,0
1,0

Apresenta embasamento
teórico e principiológico
com suas devidas
referências para todas as
ações a serem executadas

0,3

0,0

2,0
(D) Descrição da
metodologia
empregada nas ações a
serem desenvolvidas
Apresenta metodologia
detalhada, clara, coerente
e objetiva para todas as
ações a serem executas

1,0

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta
metodologia
detalhada, clara,
coerente e objetiva
para todas as ações a
serem executadas ou
pelo menos 75% delas
Apresenta
metodologia
detalhada de forma
não satisfatória
integralmente, mas
clara, coerente e
objetiva para todas as
ações ou parte delas
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3,0

00

Não apresenta
metodologia clara,
coerente e objetiva
para todas as ações
2,0
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(E) Da Capacidade
TécnicaOperacional:
Comprovar por meio de
experiência a gestão de
atividades ou projetos

Comprova capacidade
técnico-operacional da
instituição proponente, de
no mínimo 01(um) ano,
por meio de experiência
comprovada de
realizações na gestão de
atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhantecia e
atendimento de público
preferencial
especificado neste edital

1,5

00

relacionados ao objeto da
parceria ou de
natureza semelhante
destacando a
capacidade de
atendimento e a
capilaridade da
organização.

1,5
Comprova experiência
relacionada ao
atendimento a Pessoa
Idosa em projetos
atividades e ações.
1,0
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Comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01(um) ano
sem sobreposição de
meses.

Não comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01 ano sem
sobreposição de
meses.

Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja igual
ou superior a
60 (sessenta) meses
sem sobreposição
Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja inferior
a 60 (sessenta) meses
e superior a 12 (doze)
sem sobreposição.

2,5

00

F) ORGANIZAÇÃO DA Atendimento de todos os
PROPOSTA: atender aos critérios de organização da
critérios estabelecidos no proposta previstos no termo
edital (Etapa 6.4)
do edital (Etapa 6.4)

1,0
0,0

Não comprova
ou comprova de
forma inferior a
12 (doze) meses
sem
Sobreposição
Atende de forma
satisfatória
Não atende de
forma
satisfatória

Pontuação Atingida

0,0

14,30

3.
Nome da Entidade: INSTITUTO DE ARTE E CIDADANIA DO CEARÁ
NOME DO PROJETO: REJUVENESCIMENTO SAUDÁVEL
Público-Alvo: Mulheres Idosas
Microrregião: Cidade de Fortaleza

DA PONTUAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

ITENS

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO
Cronograma das ações a
serem executadas em
coerência com o
atendimento à demanda

Rua. Padre Pedro de Alencar , 2230 •Messejana
Fortaleza, Ceará, Brasil - 85 3105-3445

PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO DOS
ATINGIDA
CRITÉRIOS
DE JULGAMENTO
Integralmente
1,5
coerente
1,0
Parcialmente coerente
Insuficiente ou pouco
0,0
coerente
Integralmente em
1,0
consonância

Metas quantitativas e
mensuráveis a serem

0,3

atingidas

0,0

(A) Informações sobre
Indicadores de
as ações a serem
cumprimento de metas
executadas, metas a
com
serem
atingidas,
resultados a serem apresentação de tabela de
alcançados,
referência de leitura de
indicadores
que
indicadores
aferirão
o
cumprimento
de
prazos de execução das
Indicador de cumprimento
ações e de metas
de prazos com
apresentação de tabela de
referência de leitura de
indicadores

Monitoramento da
aferição dos indicadores
no decorrer e no final da
parceria
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1,0
0,3

0,0
1,0
0,3

0,0
1,0
0,1

Parcialmente em
consonância
Insuficiente ou com
pouca consonância
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Parcialmente
apresentado de forma
satisfatória
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório

0,0
1,0
Descrição dos resultados a
serem alcançados por cada
ação desenvolvida

0,3

0,0

(B) Da adequação da
proposta em
conformidade com à
promoção e defesa dos
direitos da Pessoa
Idosa, bem como ao
objetivo específico
listado no item 2.1.
deste Edital

(C)
Descrição da realidade
objeto da parceria e do
nexo
entre essa realidade e a
atividade ou projeto
proposto

1,5
Objetivos geral e
específicos da proposta
adequados à política
pública de promoção e à
defesa dos direitos da
Pessoa Idosa

0,5

0,0
Apresenta proposta
contextualizada com
dados em pesquisas
recentes ou fornecidos por
sistemas on line de
informação de órgão
público ou instituições
privadas de notório
reconhecimento cientifico

1,0
03

0,0

1,0
Apresenta levantamento
atualizado de dados
dos usuários do serviço e
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03

Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Integralmente
adequados e

6,5

apresentados para
cada ação
Parcialmente
adequados ou não
apresentados para
todas as ações
Insuficiente ou com
pouca adequação
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório

1,5

características relevantes
da execução
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0,0

Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta

Apresenta de forma clara e
objetiva o nexo causal
entre a realidade descrita e
a
atividade ou projeto
proposto

1,0
03

0,0
1,0

Apresenta embasamento
teórico e principiológico
com suas devidas
referências para todas as
ações a serem executadas

0,3

0,0

2,0
(D) Descrição da
metodologia
empregada nas ações a
serem desenvolvidas
Apresenta metodologia
detalhada, clara, coerente
e objetiva para todas as
ações a serem executas

1,0

Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta de forma
satisfatória
Apresenta
parcialmente
satisfatório
Apresenta de forma
equivocada ou não
apresenta
Apresenta
metodologia
detalhada, clara,
coerente e objetiva
para todas as ações a
serem executadas ou
pelo menos 75% delas
Apresenta
metodologia
detalhada de forma
não satisfatória
integralmente, mas
clara, coerente e
objetiva para todas as
ações ou parte delas

Rua. Padre Pedro de Alencar , 2230 •Messejana
Fortaleza, Ceará, Brasil - 85 3105-3445

3,0

00

Não apresenta
metodologia clara,
coerente e objetiva
para todas as ações
3,0
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(E) Da Capacidade
TécnicaOperacional:
Comprovar por meio de
experiência a gestão de
atividades ou projetos

Comprova capacidade
técnico-operacional da
instituição proponente, de
no mínimo 01(um) ano,
por meio de experiência
comprovada de
realizações na gestão de
atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhantecia e
atendimento de público
preferencial
especificado neste edital

1,5

00

relacionados ao objeto da
parceria ou de
natureza semelhante
destacando a
capacidade de
atendimento e a
capilaridade da
organização.

1,5
Comprova experiência
relacionada ao
atendimento a Pessoa
Idosa em projetos
atividades e ações.
1,0

Rua. Padre Pedro de Alencar , 2230 •Messejana
Fortaleza, Ceará, Brasil - 85 3105-3445

Comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01(um) ano
sem sobreposição de
meses.

Não comprova
experiência técnica
operacional de no
mínimo 01 ano sem
sobreposição de
meses.

Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja igual
ou superior a
60 (sessenta) meses
sem sobreposição
Comprova
experiência em
projetos, atividades e
ações, cujo a soma
dos períodos de
execução seja inferior
a 60 (sessenta) meses
e superior a 12 (doze)
sem sobreposição.

3,0

Não comprova
ou comprova de
forma inferior a
12 (doze) meses
sem

00

(F) ORGANIZAÇÃO DA Atendimento de todos os
PROPOSTA: atender aos critérios de organização da
critérios estabelecidos no proposta previstos no termo
edital (Etapa 6.4)
do edital (Etapa 6.4)

Sobreposição
Atende de forma
satisfatória

1,0
0,0

Não atende de
forma
satisfatória

Pontuação Atingida

0,0

17,00

Dessa forma, fica aberto o prazo para recurso de 5 (cinco) dias corridos, a contar da data de divulgação da
presente ata. Findo o citado prazo e analisados os recursos interpostos, será encaminhado o parecer de análise
de mérito ao CMDPI para homologação do resultado e emissão de Certificado de Captação de Recurso, nos
prazos assinalados na Tabela 1, do Edital nº 08/2019.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente ata, da qual eu, MARIA MARDÊNIA SOUSA NASCIMENTO,
membro da COMISSÃO, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais membros da comissão.

MARIA MARDÊNIA SOUSA NASCIMENTO
Membro da Comissão

KÁTIA ALESSANDRA PIEMENTEL FERNANDES
Membro da Comissão

ROBERTA DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
Membro da Comissão
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