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ANEXO XI 

INSTRUMENTAIS DE AVALIAÇÃO – QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS 

INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO N.º 01 

 

Nome da Organização da Sociedade Civil de Assistência Social 

SPU Nº                                                                                                       Data: 

Serviço 

Público-Alvo 

Microrregião 

Lote 

 

DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AO EDITAL 

 

ITENS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO AO EDITAL 

Serão consideradas eliminadas as organizações da sociedade civil de assistência social – COMPROVADA que 

não atenderem a todos os itens abaixo: 

Descriminação dos itens NÃO SIM 

1. Apresentou todos os documentos exigidos e descritos nas alíneas do item 3.1 do Edital   

2. Cumpriu com o disposto no item 3.2 do Edital   

3. Identifica a execução de serviços previstos nos Lotes do edital de chamada pública;   

4. Preencheu os requisitos de participação dispostos no item 2 do edital de chamada 

pública 

  

5. Plano de Trabalho foi apresentado conforme o modelo contido no Anexo V do Edital   

CONCLUSÃO ELIMINADA (             ) APTA PONTUAÇÃO TÉCNICA (                 ) 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura dos membros da comissão 
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DA PONTUAÇÃO TÉCNICA  

 

ITENS PARA PONTUAÇÃO TÉCNICA  PONTUAÇÃO 

DO PROJETO TÉCNICO 
1. Da propositura do Projeto técnico, foi apresentada Atribuída Atingida 

1.1. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004, a 

Norma Operacional Básica – NOB/2012 e a Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais 

+2  

1.2. Congruência do projeto com Reordenamento do Serviço de Acolhimento 

Institucional para Crianças e Adolescentes, de autoria do Departamento 

de Proteção Social Básica/Secretaria Nacional de Assistência 

Social/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

+2  

1.3. Congruência do projeto com o Plano Municipal de Assistência Social do 

Município de Fortaleza-CE de forma a verificar as possibilidades que a 

proposta apresentada oferece para alcance das metas nele indicadas 

+2  

1.4.     Qualidade das ações desenvolvidas da entidade proponente, e a 
compatibilidade delas com o tipo de serviços a serem executados, a luz 
do relatório de atividades 

+2  

1.5.       Demonstração de capacidade em atender as metas estabelecidas +2  

1.6.      Compatibilidade entre o projeto apresentado, as ofertas e os padrões 
específicos que compõem o tipo de serviço indicado nos Lotes anexo I 
deste Edital 

+2 

 

 

1.7.      Compatibilidade entre o projeto apresentado e a Tabela de Custos dos 
Elementos de Despesa dos Serviços, contida no anexo II deste edital  

+2  

1.8.       Capacidade de potencializar e distribuir recursos humanos para a gestão 
dos serviços e a garantia de viabilizar resultado 

+2  

1.9.      Disposição para garantir o caráter público da parceria com a Prefeitura 
do   Município de Fortaleza, na divulgação dos serviços a serem prestados 
e na atenção ao usuário 

+2  

                                                                                                                                                                                           

SUBTOTAL 

 

2. Apresentou quadro com equipe de execução do serviço 

 

Atribuída Atingida 

Com função no serviço +2  

Com tempo dedicado ao serviço +2  

Quantitativo +2  

SUBTOTAL  

3. Existe coerência entre orçamento e as ações do projeto técnico 

 
Atribuída Atingida 

Sim +2  
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SUBTOTAL  

4. O orçamento do projeto apresenta aplicação dos recursos, com distribuição 

por itens de despesa 

 

Atribuída Atingida  

Pagamento de Pessoal  +1  

Material de Consumo  +1  

Gêneros de Alimentação – conforme cardápio no projeto  +1  

Serviços de Terceiros: Pessoa Física +1  

Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica +1  

SUBTOTAL  

DA COORDENAÇÃO TÉCNICA DISPONÍVEL PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL – COMPROVADA 

 

5. Apresentou a coordenação técnica (responsável técnico) Atribuída Atingida 

Não, apresentou apenas declaração 0  

Sim, comprovou ser de nível superior porém não pertencendo as categorias 

profissionais de assistência social, pedagogo ou psicólogo sem experiência 

comprovada na coordenação de projetos conveniados com o poder público voltado 

ao atendimento do público. 

+1 

 

Sim, comprovou ser de nível superior porém não pertencendo as categorias 

profissionais de assistência social, pedagogo ou psicólogo e com experiência 

comprovada na coordenação de projetos conveniados com o poder público voltado 

ao atendimento do público. 

+3 

 

Sim, comprovou ser de nível superior pertencendo as categorias profissionais de 

assistência social, pedagogo ou psicólogo sem experiência comprovada na 

coordenação de projetos conveniados com o poder público voltado ao atendimento 

do público. 

+5 

 

Sim, comprovou ser de nível superior pertencendo as categorias profissionais de 

assistência social, pedagogo ou psicólogo e com experiência comprovada na 

coordenação de projetos conveniados com o poder público voltado ao atendimento 

do público. 

+7 

 

SUBTOTAL  

DO PLANO DE TRABALHO 

DA JUSTIFICATIVA 

6. Na justificativa da propositura do PLANO DE TRABALHO, foi 

apresentada 

Atribuída Atingida 

6.1. Conteúdo de forma clara e suscinta: os motivos que levaram à apresentação 

da proposta; contexto socioeconômico; histórico e cultural no qual será 

realizado o projeto. 

+2  

6.2. Definindo e caracterizando o território de abrangência +1  
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6.3. Contendo diagnóstico da realidade sócio econômica dos usuários +1  

6.4. Identificando as situações de vulnerabilidade social e os riscos +1  

6.5.  Apresentando indicadores sociais +1  

 

SUBTOTAL     

 

7. Apresenta no Plano de Trabalho distribuição dos recursos  Atribuída Atingida 

7.1. Deixou de expressar valores ou somando todos os valores indicados, 

constatou-se que ultrapassou o valor global dos recursos a serem 

repassados, inclusive por fonte de recurso contido no edital. 

- 10  

7.2. Todas as despesas apresentadas têm consonância com o projeto técnico, 

bem como, respeita os valores máximos para cada Lote indicados no edital. 

+1  

                                                                                                                                                                                        

SUBTOTAL                                           

 

8. Apresenta Plano de Trabalho Atribuída Atingida 

      Sim, com necessidade de adequações -10  

      Sim, sem necessidade de adequações +1  

      Sim, com valores expressos +1  

     Assinado pelo (a) Presidente (a)  +1  

                                                                                                                                                                  SUBTOTAL  

CAPACIDADE GERENCIAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

COMPROVADA  

  9 . Apresenta planejamento das ações da organização da sociedade civil de 

assistência social  

Atribuída Atingida 

Define missão       +1   

Visão de futuro       +1  

10.  Plano de capacitação dos profissionais empregados na execução do 

projeto 

Atribuída Atingida 

Não apresenta  -10  

Apresenta conteúdo em consonância com o serviço previsto no edital +5  

Carga horária satisfatória (total mínimo 60h/a no período de 12 meses) +1  

11.  Plano de autossustentabilidade /captação de recursos Atribuída Atingida 

Apresenta meta financeira a ser alcançada +1  

Apresenta portfólio de captação de recursos +1  

    12. Capacidade financeira da entidade Atribuída Atingida 

Não comprovada -20  

Comprovada +5  

   13. Apresenta recursos captados através de ente privado (contrato/parceria) Atribuída Atingida 

Sim +1  

Não -5  
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SUBTOTAL 

 14. Apresentou quadro de parcerias firmadas que podem desenvolver, sem 

utilização de recursos financeiros previstos neste edital, nos próximos 12 

(doze) meses. 

Atribuída Atingida 

Não 0  

Sim, de 01 a 02 devidamente comprovadas +2  

Sim, de 03 a 05 devidamente comprovadas +5  

Sim, acima de 05 devidamente comprovadas +7  

SUBTTAL  

15. Infraestrutura organizacional da organização da sociedade civil de 

assistência social – SEDE – Comprovada  

Atribuída Atingida 

Própria +2  

Cedida +1  

Compartilhada ou alugada +1  

Apresenta Laudo técnico do imóvel +2  

SUBTOTAL  

16. Convênios/Termo de Parceria/Termos de Fomento celebrados para 

execução do Lote pretendido (Comprovar com cópia simples do convênio, 

termo de parceria, termo de fomento) Não será considerado período 

concomitante 

 

Atribuída Atingida 

De 02 à 03 anos  +1  

Acima de 03 à 04 anos +2  

Acima de 04 +3  

SUBTOTAL  

PONTUAÇÃO ATINGIDA   

 

 

 

 

Assinatura dos membros da comissão 

 

 

 

INSTRUMENTAL DE AVALIAÇÃO N.º 02 

 

Nome da Entidade 

SPU Nº                                                                                                       Data: 

Serviço 

Público-Alvo 

Microrregião 

Lote 
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DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA AO EDITAL 

 

ITENS DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO AO EDITAL 

Serão consideradas eliminadas as entidades ou organizações sociais que não atenderem a todos os itens 

abaixo: 

Descriminação dos itens NÃO SIM 

1. Cumpriu o exigido no item 4.4.2 do Edital   

CONCLUSÃO ELIMINADA (             ) APTA PONTUAÇÃO TÉCNICA (                 ) 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura dos membros da comissão 

 

 

 

 


