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ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO
REFERENTES AO CHAMAMENTO PUBLICO N' 02/2021.

OBJETQ: Concessão dos serviços de apoio à administração pública municipal para a criação, execução e

monitoramento de programa de capacitação, visando à melhoria dà qualificação técnica da comunidade local..
conforme especificações apresentadas no Edital Convocatória.

Data de Abertura:
Horário: 08:00 horas.

Local: Prefeitura Municipal de Quixelõ.
Endereço: Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro - Quixelõ/CE

Às 08h00min do dia 02 (dois) do mês de junho de 2021, no prédio da Prefeitura Municipal de
Quixelõ/CE. situada na Rua Pedra Games de Araújo, S/N, Centro, reuniram - se os membros da Comissão

de qualificação/seleção de Chamamento Público, nomeados pela Portaria n' 208/2021 do Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal , com fundamento na Lei Federal n' 13.204/2015, pelo Decreto n' 8.726/2016, Lei

Municipal de n' 309/2021 , sendo composta por Marcelania Alves de Oliveira, Luiza Edna Alves de Abreu e
Francisco Marlenilson da Salva, sob a presidencia da primeira. A finalidade tão somente era o de abertura dos

envelopes e julgamento da Proposta Técnica bem como demais documentos referentes ao Chamamennto
Público n' 02/2021 , cujo objeto é a concessão dos serviços de apoio à administração pública municipal.para a
criação, execução e monitoramento de programa de capacitação. visando à melhoria da qualificação técnica
da comunidade local, com intuito de mediante Termo de Colaboração fomentar o desenvolvimento económico
e social dos munícipes através de sua inclusão no mercado de trabalho, sobretudo aqueles/aquelas se
encontram em situação de risco e vulnerabilidade social.

O edital foi devidamente publicado no Site Oficial do Município, bem como no Diário Oficial dos
Municípios - APRECE, tendo enviado o envelope pelo e - mail e posteriormente pelos correiosl no prazo
estipulado, $Qb4ENIE a seguinte Organização da Sociedade Civil IOSC).
APOIO AO ENSINO. PESQUISA E EXTENSÃO..:..EUNÇEEE..pessoa jurídica de direito privada, inscrita no
CNP.J sob o no 09 628.053/0001-26 com sede na Rua Tomas Acioli, n' 34, bairro Joaquim Távora,
Fortaleza/CE., não se fazendo representar na data da sessão de abertura.

A Comissão procedeu com a abertura do referido envelope contendo as Proposta Técnica e demais
documentos exigidos no Edital. Ao analisar. constatou - se o seguinte resultado: a Proposta Táctica e
demais Documentação da Organização da Sociedade Civil (OSC) = FUNDAÇÃO DE C.ULTURA E APOIO AO
ENSINO. PESQUISA E EXTENSÃO - FUNCEPE esta devidamente nos
termos do Edital Convocatório, obtendo a seguinte pontuação:
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>

Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem
aferlrão o cumprimento das metas e prazos para a execução
cumprimento das metas: 2,0 (dois) pontosl

Adequação da proposta aos objetivos do programa em que se insere a parceria
pontos;
Descrição da Realidade objeto da parceria e do nexo entre essa

proposto: 1,0 (um) ponto;
Adequação da proposta ao valor de referência constante
valor da proposta: 0,5 (meio) ponto;
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> Capacidade técnico-operacional da instituição . proponente, por meio de experiência

comprovada referente a realização de programas, objeto da parceria ou de natureza
semelhante e obrigatoriedade de credenciamento junto Universidade Estadual do Ceará -
UECE.Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE, Ministério da
Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia - MCTIC: 2,0 (dois) pontos;
Critério relativo à contratação com a Administração: 2,0 (dois) pontos.>

la Classificada: FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENSINO, PESQUISA
EXTENSÃO - FUNCEPE com Pontuação Total obtida: 9,5 (nove e meio) pontos-

E

Portanto foi classificada a Organização da Sociedade Civil IOSCI - FUNDAÇÃO DE CULTURA E
APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - FUNCEPE, única proponente do referido certame, diante

do exposto fica aberto o prazo recursal, de acordo com o item 9.7 do Edital de Chamamento Público n'
02/2021 . A presente Ata será disponibilizada no Site Oficial do Município. Nada mais havendo a tratar, deu-se

por encerrada a presente sessão , lavrando - se a Ata que vai devidamente assinada pela Comissão de

qualificação/seleção de Chamamento Público
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