
 

 
 

 
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 09/2019 - SESPORTE 

 

 

O Estado do Ceará, através da Secretaria do Esporte, neste ato representado por seu 
Secretário Titular, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do item 5 
do Termo de Referencia do Edital de Chamamento Público nº 09/2018 para acrescentar-
lhe as especificações abaixo elencadas, tendo em vista a necessária discriminação das 
metas físicas de execução do projeto de Dinamização das Vilas de Esporte e Lazer do 
Ceará, conforme  especificado a seguir, permanecendo inalterados os demais itens e 
subitens originalmente consignados.   

 

 

 Fortaleza, 16 de outubro de 2018. 
 
 

 
 

José Euler de Oliveira Barbosa 
Secretário do Esporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

5. METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS 

 5.1 METAS FÍSICAS 

Produto 
Ação (conforme item 17 do termo 

de referência 09/2018) 
Metas físicas 

Funcionamento e 

manutenção das 04 

Vilas Olímpicas 

- Aquisição de materiais duráveis ; 

- Contratação de funcionários; 

- Serviços de limpeza; 

- Serviço de manutenção da piscina 

(Conj. Ceará e Messejana); 

 

Manutenção dos espaços físicos da Vila, em 

condições ideais pra uso; 

 

 A oferta das atividades deverá compreender o 

funcionamento da vila dentro dos seguintes dias e 

horários: 

 

Segunda a Sexta-feira – 07 Às 12 horas e de 13 às 

21 horas. 

Sábado – 07 às 12 horas; 

Sábados à tarde e domingos – deverão ser 

disponibilizar os espaços para a comunidade  

Oferta de Atividades 

Esportivas, Culturais e 

artísticas 

- Contratação de professores e 

instrutores; 

- Aquisição de materiais esportivos e 

pedagógicos; 

- Aquisição de materiais duráveis; 

Oferta de atividades esportivas, através de no 

mínimo 27 turmas/vila, nas modalidades de 

Futebol, Futsal, voleibol, handebol, basquete, 

capoeira, atividades recreativas, ginástica rítmica, 

karatê, dança, vôlei de praia, lutas.  

 

Oferta de atividades culturais, através de no 

mínimo 10 tumas/vila turmas de violão, percussão 

e Flauta; 

 

Oferta de atividade de no mínimo 10 turmas/vila, 

de acompanhamento pedagógico e reforço escolar 

 

Oferta de atividades aquáticas, com no mínimo 5 

turmas/vila, nas Vilas do Esporte e Lazer do 

Conjunto Ceará e Messejana. 

Oferta de 

complementação 

nutricional 

- Contratação de Nutricionista; 

- Aquisição de Gêneros alimentícios; 

- Aquisição de materiais para 

manutenção das atividades na 

cozinha;  

Oferta de 600 lanches por dia, dividida nos 03 

turnos; 

 

Promoção de Eventos 

de integração entre as 

Vilas 

- Contratação de serviço de 

transporte; 

- Confecção de medalhas, troféus e 

materiais promocionais  

Promoção de no mínimo 02 eventos de integração 

das Vilas; 

Fortalecimento dos 

vínculos familiares e 

garantias de direitos 

- Contratação de Assistente Social - Projeto piloto a ser implantado em 02 Vilas 

olímpicas de atendimento e acompanhamento de 

Assistente Social. 

- Estudo Social dos atendidos cadastrados. 

- Atendimento dos beneficiados em situação de 

vulnerabilidade social. 


