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EDITAL Nº RETIFICAÇÃO/2018

Processo nº 01450.001974/2018-11

INSTITUTO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL (IPHAN)

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2018 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE
ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL COM O FIM DE CELEBRAR PARCERIA VOLTADA À

INSTRUÇÃO TÉCNICA DO PROCESSO DE REGISTRO DAS MATRIZES DO FORRÓ

 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) torna pública a retificação
do do Edital nº 03/2018 de Chamamento Público, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens.

[...]

O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL – IPHAN, Autarquia
Federal, vinculada ao Ministério da Cultura, criado pelas Leis n. 8.029 e 8.113,
respectivamente, de 12 de abril e 12 de dezembro ambas de 1990, regulamentado pelo Decreto
nº 9.238, de 15 de dezembro de 2017 (...)

[...]

6.12. Serão classificadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for superior a 60% da somatória dos pontos;

b) que não recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D)...

[...]

6.14. Tabela 2- Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção

TABELA 2

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação Máxima
por Item

Grau pleno de atendimento
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(A) Compatibilidade da metodologia
proposta para a pesquisa de campo com as
diretrizes relativas à abordagem 
multidisciplinar e ao envolvimento e
participação efetiva das comunidades
forrozeiras na produção do conhecimento
sobre o bem cultural.

(4,0 pontos)

4
Grau satisfatório de
atendimento (2,0 pontos)

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório
(0,0).

(B) Adequação da proposta de atividades, de
formação de equipe e de estimativa de
custos aos objetivos e ao valor global da
parceria.

Grau pleno de adequação (2,0)

2

Grau satisfatório de adequação
(1,0)

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório do
requisito de adequação (0,0).

(C) Experiência comprovada da instituição
proponente na execução de projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de
natureza semelhante.

Grau pleno de experiência
comprovada (2,0).

2

Grau satisfatório de
experiência comprovada (1,0).

O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório do
requisito de experiência
comprovada (0,0).

(D) Experiência comprovada do(a)
profissional indicado(a) como
coordenador(a) na execução de projetos
relacionados ao objeto da parceria ou de
natureza semelhante.

Grau pleno de experiência
comprovada (1,0).

1O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório do
requisito de experiência
comprovada (0,0).

Pontuação Máxima Global 09

[...]

ANEXOS AO EDITAL

[...]

ANEXO XIV – Minuta do Termo de Colaboração
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[...]

 

Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz

Diretor do DPI

 

Documento assinado eletronicamente por Hermano Fabricio Oliveira Guanais e
Queiroz, Diretor do Departamento de Patrimônio Imaterial, em 13/11/2018, às
18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.iphan.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0838953 e o
código CRC 5279693D.

 

Referência: Processo nº 01450.001974/2018-11 SEI nº 0838953
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