GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
GABINETE DO GOVERNADOR

ANEXO V - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018-GABGOV
MATRIZ DE AVALIAÇÃO
Nome da Entidade: __________________________________________________________________________________________

Nome do Projeto: ___________________________________________________________________________________________

Processo nº:
Categoria:

Lote:
CONCLUSÃO

Desclassificada (

): Fundamentação: _______________ Classificada (

1) Organização dos documentos apresentados

) Pontuação obtida: _______________

PONTUAÇÃO
Atribuída:

a) Apresentação dos documentos do item 3.5

-

Apresenta documentação completa

3

Apresenta entre 05 (cinco) e 9 (nove) documentos

2

Apresenta entre 01 (um) e 4 (quatro) documentos

1

b) Comprovação da assinatura dos documentos do item 3.5

-

Comprova assinatura na documentação completa

3

Comprova assinatura entre 05 (cinco) e 9 (nove) documentos

2

Comprova assinatura entre 01 (um) e 4 (quatro) documentos

1

c) Identificação do projeto proposto com o objeto

-

Identificação total com o objeto

3

Identificação relativa com o objeto

1

d) Estatuto social da entidade guarda relação com o projeto proposto

3

2) Organização do Plano de Trabalho

Máxima: 30

2

PONTUAÇÃO
Atribuída:

a) Preencheu de forma satisfatória os dados cadastrais da entidade

3

b) Preencheu de forma satisfatória os dados cadastrais do(s) responsável(eis)

3

c) Apresenta correta identificação do projeto, respondendo aos quesitos “O que?”,
“Quando?” e “Onde?”

-

Apresenta identificação completa (3 quesitos)

2

apresenta identificação incompleta (1 a 2 quesitos)

1

d) Apresenta páginas numeradas

2

e) Atendeu ao modelo de Plano de Trabalho proposto no Anexo II

1

3) Justificativas do projeto

Peso

Peso

1

PONTUAÇÃO

Máxima: 11
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Atribuída:
a) Apresenta justificativa da proposição de forma compreensível, em consonância
com o projeto e com ortografia correta

-

apresenta identificação completa (3 quesitos)

4

apresenta identificação incompleta (1 a 2 quesitos)

2

b) Apresenta a programação das ações do projeto, indicando a atividade, o local, a
data e o horário.

-

apresenta programação completa (4 quesitos)

5

apresenta programação incompleta (2 a 3 quesitos)

3

apresenta programação incompleta (1 quesito)

1

c) Caracteriza o público-alvo de forma quantitativa e qualitativa

-

apresenta descrição completa (2 quesitos)

3

apresenta descrição incompleta (1 quesito)

1

e) Define o território de abrangência do projeto

2

f) Demonstra o benefício social gerado com o projeto

1

4) Objetivos do projeto

Máxima: 45

3

PONTUAÇÃO
Atribuída

a) Estipula as metas propostas com clareza e objetividade

-

apresenta descrição completa (2 quesitos)

3

apresenta descrição incompleta (1 quesito)

1

b) Estipula as etapas propostas com clareza e objetividade

-

apresenta descrição completa (2 quesitos)

3

apresenta descrição incompleta (1 quesito)

1

c) Estipula o objetivo geral com clareza e objetividade

-

apresenta descrição completa (2 quesitos)

3

apresenta descrição incompleta (1 quesito)

1

d) Estipula os objetivos específicos com clareza e objetividade

-

apresenta descrição completa (2 quesitos)

3

apresenta descrição incompleta (1 quesito)

1

e) Firma compromisso de divulgar apoio do Governo do Estado do Ceará em todas
as peças de mídia do projeto, bem como citação verbal, se for o caso

3

5) Atividades/ações a serem desenvolvidas

Peso

Peso

Máxima: 30

2

PONTUAÇÃO
Atribuída

a) Período de execução do projeto em conformidade com o prazo ofertado às
ações propostas e à execução das rubricas

-

apresenta plena conformidade (2 quesitos)

4

apresenta parcial conformidade (1 quesito)

2

Peso

3

b) Cronograma de Execução preenchido corretamente, com a especificação,
unidade de medida, quantidade e duração de cada etapa/fase

-

apresenta de forma satisfatória (4 quesitos)

4

apresenta de forma regular (2-3 quesitos)

2

Máxima: 54
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apresenta de forma insatisfatória (1 quesito)

1

c) Plano de Aplicação possui identidade de rubricas com o Cronograma de
Execução

2

d) Plano de Aplicação preenchido corretamente, com especificação, quantidade,
valor unitário e valor total

-

apresenta de forma satisfatória (4 quesitos)

4

apresenta de forma regular (2-3 quesitos)

2

apresenta de forma insatisfatória (1 quesito)

1

e) Plano de Aplicação apresenta os cálculos corretos

4

PONTUAÇÃO

6) Capacidade gerencial da entidade

Atribuída

a) Apresenta comprovação de parcerias firmadas com o Estado do Ceará, para a
execução de projetos com a mesma natureza da proposta apresentada.

-

Apresentar 4 parcerias ou mais

8

Apresentar de 3 a 4 parcerias

4

Apresentar de 1 a 2 parcerias

2

b) Apresenta comprovação de parcerias firmadas com outras entidades ou entes
públicos diversos do Estado do Ceará, para a execução de projetos com a mesma
natureza da proposta apresentada,

-

Apresentar 4 parcerias ou mais

8

Apresentar de 3 a 4 parcerias

4

Apresentar de 1 a 2 parcerias

2

c) Apresenta comprovação das atividades da instituição através de matérias em
sítios eletrônicos, jornais, revistas, cartazes, publicações, e/ou certificados de
participação em eventos, entre outros;

-

apresenta de forma satisfatória (mais de 4 itens)

4

apresenta de forma regular (de 3 a 4 itens)

2

apresenta de forma insatisfatória (de 1 a 2 itens)

1

PONTUAÇÃO ATINGIDA

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO

______________________________________
MEMBRO
______________________________________
MEMBRO

______________________________________
MEMBRO

Atribuída
230

Peso

Máxima: 60

3

Atingida

