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1.2 – Valor da Contrapartida:

2) ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS FORMAIS

SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

1.3 – Valor Total do Projeto: R$ 60.000,00

1.1 – Valor do Projeto sem a Contrapartida:

1) PLANO DE TRABALHO:

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA

1.4 – Valor do Patrocínio (quando houver):

ANÁLISE TÉCNICA ENVELOPE 2

PROJETO:  Rede Mus e Brasil de Capoeira

PROPONENTE:Centro cultural e Educacional de Desenvolvimento da Cidadania Mus e Brasil  

QUANDO:  Setembo de 2018

LOCAL:  Salvador

BAREMA PARA ANÁLISE DOS PROJETOS

a) Preenchimento integral do Projeto, disposto no ANEXO VIII e do Plano de

Trabalho, conforme modelo constante neste Edital (ANEXO IX) e Diretrizes para

elaboração de projetos voltados para a realização de eventos esportivos de

capoeira (ANEXO II);

b) Declaração de Atuação em Rede na execução do Projeto (ANEXO VI), se for o

caso;

c) Declaração de capacidade técnica e gerencial contendo histórico da proponente, 

d) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de

natureza semelhante de no mínimo um ano de capacidade técnica e operacional, podendo

ser admitidos, sem prejuízo de outros:

        instrumentos de parceria firmados com órgãos ou entidades da administração pública,

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;

        relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

        Atestados fornecidos que demonstrem a experiência, no setor público, correspondendo

tempo, em anos, de atuação da entidade na execução de prestação de serviço,

acompanhado de declaração(ões), atestado (s) de prestação de serviço da natureza do

objeto, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e/ou cópias de contratos firmados

com órgãos públicos que comprove experiência em execução de projetos nas esferas

Estadual e Federal;

e)    Grade Comparativa dos Preços de Mercado (ANEXO XI), preenchida com os valores

referentes, no mínimo, aos 3 (três) orçamentos, que devem estar anexos a planilha.

Os orçamentos deverão ser cotados com os fornecedores e deverão conter a especificação

detalhada do produto, timbre da empresa, CNPJ, assinatura legível e carimbo, endereço

completo, email e telefone. Devera apresentar para cada orçamento o cadastro de inscrição

na Receita Federal das empresas que fornecerão o produto ou serviços;

f) Outros documentos ou informações pertinentes que julgar necessários, não exigidos ao

longo deste Edital que, a juízo da Proponente, permitam explicar integralmente o projeto.

        declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,

emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos,comissões ou comitês de

políticas públicas; prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização

da sociedade civil;

        prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade

civil;



Peso

otodologia de pontuaçCritérios Metodologia de pontuação  1 a 3

1.1.1 Caracterização dos interesses 

recíprocos

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;      Nota 

"2"satisfatório;  Nota “3” Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

1.1.2 Relação entre a proposta e a 

finalidade do programa/Ação 

Orçamentária

Nota "0":nenhum;    Nota "1" regular;       Nota 

"2"satisfatório; Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

1.1.3 Diagnóstico e descrição do(s) 

evento(s) e/ou atividade(s)

Nota "0":nenhum;     Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatória

0-1-2-3 3 9

9

1.1.4 Indicação do público alvo Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 1 3

3

1.1.5 Critérios de seleção do público alvo Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 1 3

3

1.1.6 Objetivos gerais e específicos Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 1 3

3

1.1.7 Resultados de impacto do projeto Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 1 3

3

(1.2) Objeto 

1.2.1 Pertinência do objeto Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

1.3.1 Objetivos institucionais e históricos Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 3 9

9

1.3.5 Experiência em parcerias publicas Nota "0":nenhuma; Nota "1" ate 2 parcerias; Nota 

"2" ate 3 parcerias;Nota 3:mais que 3 parcerias

0-1-2-3 3 9

9

1.3.6 Experiência em parcerias privadas Nota "0":nenhuma; Nota "1" ate 2 parcerias; Nota 

"2" ate 3 parcerias;Nota 3:mais que 3 parcerias

0-1-2-3 3 9

9

(1.1) Justificativa

ITEM 1 – PROPOSTA (ANÁLISE TÉCNICA)

Nota Pont. 

Máxima
(1) Dados

(1.3) Capacidade técnica e gerencial do proponente

Nota



1.4.1 Pertinência quanto ao prazo de 

execução do projeto 

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

SUBTOTAL 60 60

Peso

1 a 3

2.1 Demonstração lógica do cumprimento 

do objeto 

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 2 6

6

2.2 Viabilidade e adequação quanto aos 

objetivos 

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 2 6

6

3.1 Consonâncias com metas e fases Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 3 9

9

4.1 Consonâncias com o objeto Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 3 9

9

(5) Anexos 

5.1 Documento técnico do projeto Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 3 9

9

5.2 Qualidade do conjunto de declarações Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

SUBTOTAL 42
42

Peso

1 a 3

6.1 Distribuição lógica de recursos Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 1 3

3

8.1 Qualidade das especificações dos 

gastos

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 3 9

6

8.2 Coesão das despesas/método de 

execução

Nota "0":nenhum; Nota "1" regular;Nota 

"2"satisfatório;Nota 3:Muito satisfatório

0-1-2-3 3 9

9

8.3 Avaliação do custo/benefício Nota 01:ate 100 beneficiários; Nota 2:de 100 a 

300 ; Nota 3: maior que 300 

0-1-2-3 3 9

9

8.4 Orçamentos (atendimento das 

referências exigidas no edital) 

Nota "0":nenhum; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular;Nota 3:descrição satisfatória

0-1-2-3 3 9

6

8.4 Pertinência entre a despesa contida 

no orçamento e o objeto da empresa 

fornecedora no CNPJ

Nota "0":nenhuma; Nota "1" insuficiente; Nota "2" 

descrição regular; Nota 3:descrição satisfatoria

0-1-2-3 3 9

0

SUBTOTAL 48 33

Total 150 135

CONCLUSÃO:

Salvador, 03 de agosto de 2018

Carla Josefa Hanhoerster Silva

TECNICO ANALISTA

Metodologia de pontuação  Nota Pont. 

Máxima

c.(    ) projeto reprovado. Nota: _____

(8) Termos de Referência 

(6) Cronograma Físico 

(7) Cronograma de Desembolso 

Nota

b.(    ) projeto aprovado parcialmente (com ressalvas). Nota: ______

a.(    ) projeto aprovado.  Nota: 

Pont. 

Máxima
(2) Cronograma Físico 

(3) Cronograma de Desembolso 

(1.4) Período de execução

ITEM 3 – PLANO DE TRABALHO (ANÁLISE FINANCEIRA) 

Critérios

ITEM 2 – PLANO DE TRABALHO (ANÁLISE TÉCNICA) 

(4) Plano de Aplicação Detalhado

Critérios  Metodologia de pontuação 


