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Anexo VI
QUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA
1. IDENTIFICAÇÃO
1.1 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2022
1.2 DADOS DA MANTENEDORA:
1.2.1 Nome:_________________________________________________________
1.2.2 CNPJ: _______________________________________________________
1.3 Serviço a ser executado: _______________________________________
2. ENTREGA
2.1. ENVELOPE 1 - PROPOSTA
DOCUMENTOS

ENTREGUE
SIM

NÃO

Termo de Ciência e Concordância
Declaração de compromisso institucional para a
contratação de profissionais necessários ao
desenvolvimento da parceria
Cartão CNPJ demonstrando no mínimo 1 ano de existência
Convenção ou acordo coletivo de Trabalho devidamente
protocolado, junto ao MTE
Relatório de Atividades do Ano Anterior
Plano de Trabalho
Plano de Aplicação
3. Qualificação da proposta: ____ ponto(s)
3.1. Relatório de Atividades do Ano Anterior: ____ ponto(s)
ETAPAS

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

Histórico da instituição

1,0

Atendimento - Metas

1,0

Atendimento - Público Alvo

1,0

Descrição das atividades que foram
realizadas no ano anterior e os resultados

1,0

Atividades com as crianças

0,5

Atividades com as famílias das crianças

0,5

Atividades com os funcionários

0,5

ALCANÇADA
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Descreve as atividades de Formação
Continuada desenvolvidas com os
profissionais

0,5

Informa os participantes envolvidos por
segmento

0,5

Informa o cronograma das ações com carga e
periodicidade

0,25

Temáticas abordadas e metodologias

0,25

Formas de participação (presencial / online)

0,25

Informa o número de profissionais que
atuaram no ano anterior, funções e cargas
horárias

0,5

Informa os valores mensais e anuais dos
recursos utilizados

0,5

Informa as fontes de recursos

0,5

Lista de materiais utilizados para as
atividades e se foram adequados e
suficientes

0,5

Utilizou o modelo previsto no edital de
chamamento

0,5

TOTAL GERAL

10,0

4. Plano de Trabalho: ____ ponto(s)
ETAPAS

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

Apresenta a justificativa

0,5

Apresenta indicadores sociais e os contextos

0,25

Descreve a realidade atual e sua relação com
as metas e atividades do projeto

0,25

apresenta a importância da proposta e os
resultados que se espera alcançar

0,25

Descreve os objetivos gerais

0,25

Os objetivos específicos estão contidos nos
gerais

0,5

respondem aos anseios e necessidades do
público alvo

0,25
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Estão de acordo com as metas e recursos
disponibilizados

0,25

Descreve o Público alvo

1,25

Descreve as Metas

1,25

Apresenta as formas de execução das
atividades e ações pedagógicas, objetivos e
estratégias

0,5

Apresenta trabalho em parceria com as
famílias e acompanhamentos com frequência

0,25

Apresenta quadro com os grupos etários,
número de salas, profissionais, compatível
com o Termo de Referência

0,5

Descreve o cronograma de atividades

1,0

Define parâmetros e instrumentos de
verificação do cumprimento de metas

0,25

Elege indicadores de resultados qualitativos

0,25

Elege indicadores de resultados
quantitativos

0,25

Descreve como é realizada a avaliação das
crianças

0,25

Apresenta Fundamentação da proposta de
acordo com a legislação vigente

1,25

Utilizou o modelo do edital

0,5

TOTAL GERAL

10,0

4. Plano de Aplicação: ____ ponto(s)
ETAPAS

PONTUAÇÃO
ATRIBUÍDA

Apresenta previsão orçamentária coerente

1,0

Apresenta origem dos recursos

0,5

Apresenta valores mensais utilizados

0,5

Apresenta valores anuais utilizados

0,5

Descreve a quantidade de profissionais que
serão necessários, os cargos, carga horária
semanal e as despesas mensais e anuais de
cada um com encargos

0,25

ALCANÇADA
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Apresenta quadro de recursos humanos de
acordo com o Termo de Referencia

0,25

Descreve a quantidade de profissionais que
serão necessários, os cargos, carga horária
semanal e as despesas mensais e anuais de
cada um com benefícios

0,5

Descreve a quantidade de profissionais
autônomos que serão necessários, os cargos,
carga horária semanal e as despesas mensais
e anuais de cada um

0,25

Descreve o total geral das despesas com
funcionários

0,25

Descreve as despesas com materiais de
consumo necessários, com os valores mensais
e anuais;

1,5

Descreve as despesas com serviços de
terceiros necessários, com os valores
mensais e anuais;

1,0

Apresenta um resumo geral das despesas com
recursos materiais

1,5

Apresenta Cronograma de desembolso

1,5

Utilizou o modelo do edital de chamamento

0,5

TOTAL GERAL

10,0

Ibiraci, ____ de _____________________ de __________

________________________________________________
Membro da Comissão de Seleção 01
________________________________________________
Membro da Comissão de Seleção 02
________________________________________________
Membro da Comissão de Seleção 03

