
CHAMADA PÚBLICA Nº 009/2022 

EDITAL 01/2022 DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

SEM FINS LUCRATIVOS PARA ASSINATURA DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 

O CAU/RJ - “Assistência técnica para populações de baixa renda” 

 

QUADRO DE NOTAS DO PROJETO RECEBIDO 
 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por item 

A) Adequação da proposta aos 
objetivos em que se insere a 
parceria: a proposta revela 
adequação aos objetivos 
específicos  

 

● Grau pleno de adequação (2,5). 
● Grau satisfatório de adequação (1,5). 
● Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório deste requisito (0,0). 
Obs: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta.  

2,5 

B) Informações atividades a 
executadas, metas a serem 
atingidas.  

 

● Grau pleno de adequação (2,5). 
● Grau satisfatório de adequação (1,5). 
● Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório deste requisito (0,0). 
Obs: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta.  

2,0 

 

C) Apresentação 
cronograma para a execução 
das atividades: a proposta vem 
acompanhada de cronograma 
detalhado de execução, 
contemplando todas as 
atividades a serem 
desenvolvidas.  

● Grau pleno de adequação (2,5). 
● Grau satisfatório de adequação (1,5). 
● Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório deste requisito (0,0). 
Obs: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta.  

2,0 

D) Referente ao valor. A 
proposta apresenta de forma 
clara e objetiva o valor global 
compatível com o valor de 
referência indicado neste 
edital.  

● Grau pleno de adequação (2,5). 
● Grau satisfatório de adequação (1,5). 
● Não atendimento ou atendimento 
insatisfatório deste requisito (0,0). 
Obs: A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica a eliminação da proposta.  

2,5 

 

Pontuação máxima global 10  9,0 

Nota: A proposta apresentada demonstra conhecimento do município de Petrópolis e 
das características físicas, urbanas e sociais dos assentamentos precários da cidade. 
Consegue responder à altura dos problemas alvos do presente edital. A entidade possui 
experiência em projetos semelhantes, principalmente visto através da experiência do 
Programa de Apoio as Populações Desfavoráveis nas Regiões Metropolitanas do Rio 
de Janeiro e São Paulo – Programa APD-Rio. Recomenda-se apenas o detalhamento 
do cronograma, com a quantificação dos integrantes da equipe. 


