
 

 

 

               2º ADITIVO AO EDITAL Nº 16/2018 - SME - DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS EM CELEBRAR 
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TENHA COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE 

FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA IV NOS CURSOS QUE FAZEM 
PARTE DO PROJETO EJA+, BEM COMO O MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO 

PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 
 
 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, torna 

pública a retificação do item 1.1. DO OBJETO e item 10. DOS CRITÉRIOS DE 

HABILITAÇÃO, do referido edital, permanecendo inalterados os demais itens e subitens, 

conforme a seguir especificado. 

 

Onde se lê: 

DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste Edital o Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, 

privadas, comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, localizadas no município de 

Fortaleza, que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal para atuar na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos-EJA, nas turmas da EJA IV, com o objetivo 

de ofertar aos estudantes cursos de orientação para o mercado de trabalho e 

empreendedorismo no Projeto EJA +, privilegiando o seu protagonismo no processo de 

aprendizagem.  

Leia-se: 

       DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto deste Edital o Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, 

privadas, comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, localizadas no município de 

Fortaleza, que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal para atuar na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos-EJA, nas turmas da EJA IV, com o objetivo 

de ofertar aos estudantes cursos fornecendo informações práticas sobre o 

empreendedorismo, explorando as opções de carreira, descobrindo o valor da educação, 

encorajando-os a utilizar alternativas inovadoras de aprendizado sobre planejamento 

financeiro, reflexão sobre o seu futuro e preparação para o mercado de trabalho no Projeto 

EJA +, privilegiando o seu protagonismo no processo de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Onde se lê: 

10. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios e julgamentos 

apresentados no quadro a seguir: 

 

 
Itens Critério de julgamento Pontuação máxima dos 

critérios de julgamento 

Pontuação máxima por 

item 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica  

Doutor  2,0 2,0 

Mestre 1,5 1,5 

Especialização na área 

de Educação. 
1,0 1,0 

Especialização  2,0 2,0 

Especialização na área 

de Educação Especial 

e/ou Inclusão. 

1,5 1,5 

Experiência 

comprovada 

relacionada ao objeto  

2,0 1,5 

Do orçamento O valor proposto é 

igual ou menos que 

10% mais baixo que o 

valor de referência 

0,5 0,5 

O valor proposto é pelo 

menos 10% mais baixo 

que o valor de 

referência 

1,0 1,0 

 O valor proposto é 

superior ao valor de 

referência 

0,0 0,0 

Plano de Formação Apresenta proposta 

contextualizada 

atendendo o objeto, 

adequando-se ao 

Projeto EJA+ 

2,0 2,0 

Material Didático Apresenta 

embasamento teórico, 

atendendo as 

especificidades da 

modalidade EJA.  

2,0 2,0 

Pontuação máxima Global 15 pontos 

 

 
Leia-se: 

10. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 

A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios e julgamentos 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Itens Critérios de Julgamento 
Pontuação máxima dos 
critérios de julgamento 

Pontuação 
Máxima por 

Item 



 

 

(A) DA PROPOSTA: 

Informações sobre ações 
a serem executadas, 

metas a serem atingidas, 
resultados a serem 

alcançados, indicadores 
que aferirão o 

cumprimento das metas 
e prazos para execução 

das ações 

Cronograma das ações a serem 
executadas em coerência com o 
atendimento à demanda. 

1,5 
OBS.: A atribuição de 
nota 
“zero” em qualquer um 
desses critérios implica 
eliminação da 
proposta. 

4,5 Metas a serem atingidas 0,5 

Indicadores de cumprimento de metas 1,0 

Indicadores de cumprimento de prazos 0,5 

Resultados a serem alcançados 1,0 

(B) DA ADEQUAÇÃO À 
POLÍTICA PUBLICA: 

Adequação da proposta 
aos 

objetivos da política, do 
plano, 

do programa ou da ação 
em que 

se insere a parceria 

Apresenta proposta contextualizada 
atendendo o objeto, adequando-se ao 
Projeto EJA+ 

2,0 

OBS.: A atribuição de 
nota 
“zero” em qualquer um 
desses critérios implica 
a 
eliminação da 
proposta, por 
força do caput do art. 
27 da 
Lei nº 13.019, de 2014 

2,0 

(C) DO ORÇAMENTO: 

Adequação da proposta 
ao valor 

de referência constante 
do 

Edital, com menção 
expressa ao 

valor global da proposta 

O valor proposto é pelo menos 10% mais 
baixo que o valor de referência 

1,0 
OBS.: A atribuição de 
nota “zero” neste item 
NÃO implica a 
eliminação da 
proposta, haja vista 
que, nos termos de 
colaboração, o valor 
estimado pela 
administração pública 
é apenas uma 
referência, não um 
teto. 

1,0 
O valor proposto é igual ou menos que 
10% mais baixo que o valor de referência 

0,5 

O valor proposto é superior ao valor de 
referência 

0,0 

(D) DA CAPACIDADE 
TÉCNICA-

OPERACIONAL: 

Comprovar por meio de 
experiência no portfólio 

de realizações, na 
gestão de atividades ou 
projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de 

natureza semelhante 
destacando a 
capacidade de 
atendimento 

Comprovar experiência relacionada ao 
objeto ou de natureza semelhante. 

1,5 
OBS.: A atribuição de 
nota “zero” em 
qualquer um desses 
critérios implica 
eliminação da 
proposta, por falta de 
capacidade técnica e 
operacional da OSC 
(art. 33, caput, inciso 
V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014). 

2,0 

Capacidade de atendimento da 
organização compatível com a meta do 
Lote pretendido. 

0,5 

Não comprovou experiência na área 
relacionada ao objeto ou de natureza 
semelhante. 

0,0 

(E) ORGANIZAÇÃO DA 
PROPOSTA: atender 

aos critérios 
estabelecidos nos itens 7 

e 8 

A proposta atendeu os itens 7 e 8 0,5 

OBS.: A atribuição de 
nota 
“zero” neste critério 
NÃO 
implica na eliminação 
da 
proposta. 

0,5 

A proposta não atendeu os itens 7 e 8 0,0 

Pontuação Positiva Atribuída   

Pontuação Máxima Global 10,00 

      

 

Fortaleza, 11 de abril de 2018.  
 
 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 
Secretária Municipal da Educação 


