
Critério/Item Subitem Variação
Pontuação 

Máxima
     Até 3 anos = 2 pontos.

     4 a 8 anos= 5 pontos.

      Acima de 8 anos = 10 pontos.

      Evento de Esporte e Lazer =2 pontos.

      Núcleo de Iniciação Esportiva = 4 pontos.

      De 1 a 3 meses = 10 pontos.

      De 4 a 8 = 15 pontos.

      Acima de 8 meses = 20 pontos.

      Até 1 ano = 5 pontos.           

      De 2 a 5 anos = 10 pontos.

      De 6 a 10 anos = 15 pontos.

      Mais de 10 anos = 20 pontos.

      Histórico das atividades = 25 pontos

      Qualidade da proposta de trabalho = 25 pontos

      Clareza dos objetivos e metas = 25 pontos

      Compatibilidade entre custos e benefícios = 25 pontos

• O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por

cento) mais baixo do que o valor de referência = 50

pontos 

  • O valor global proposto é igual ao valor de referência =

25 pontos

  • O valor global proposto é superior ao valor de

referência = 0 pontos

TOTAL: 250

NOME DA ENTIDADE:

20

Somatório dos itens em conformidade com o 

PT e as diretrizes do Programa.
100

II) Proposta metodológica no plano de trabalho (PT) da 

implementação de núcleos de Iniciação Esportiva, conforme 

ANEXO II e IX. (100 pontos)

I)Experiência da entidade na realização de projetos de

implementação e núcleos de iniciação esportiva, comprovada por

meio de atestado de capacidade técnica pertinente e compatível

com as características do objeto da parceria, mediante a

apresentação de cópias dos instrumentos das parcerias anteriores

na condição de convenente ou contratada, informando o tempo de

experiência, tipo de ação e duração da ação desenvolvida. (100

pontos)

Tempo de existência 10

Tipo de Ação 50

RESPONSÁVEIS: 

ANALISTA: 

TEL: 

ENDEREÇO:

MODALIDADES: 

ANEXO XVII (uso exclusivo da Sudesb)

BAREMA - Edital nº 08/2017

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIOS/BAIRRO

20

Duração máxima dos projetos já realizados 

na área de implementação de núcleos de 

iniciação esportiva

III - Adequação da proposta ao valor de referência constante do

Edital, com menção expressa ao valor global da proposta

Análise do valor global da proposta em

relação ao valor de referencia
50

Experiência no desenvolvimento de ações 

na área de esporte e lazer (em anos)


