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Metodologia de 
pontuação

Pontuação 
máxima

Analise Nota

•      Até 3 anos = 2 

pontos.
•      4 a 8 anos= 5 

pontos.
••••       Acima de 8 anos 

= 10 pontos.
•       Evento de 

Esporte e Lazer = 1 

ponto por evento
•       Núcleo de 

Iniciação Esportiva = 2 

pontos por evento.

•       De 1 a 3 meses = 

10 pontos.

10

50

20

QUANDO: 01/07/2019 a 01/03/2020
LOCAL: piscina do Centro Olímpico de Natação (bonocô), FLEM - CAB, CPJ, e CSU do Nordeste de Amaralina

1.2 – Valor da Contrapartida:R$ 0,00

1.4 – Valor do Patrocínio (quando houver):R$ 0,00 

32x1=32 eventos (24

Sudesb)

10x2=20 (8 Sudesb)

Apresentou projeto

realizado em 2014 com

SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO RENDA E ESPORTE

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

1.3 – Valor Total do Projeto: R$1.710376,15

1.1 – Valor do Projeto sem a Contrapartida:R$1.710376,15

1) PLANO DE TRABALHO:

ANEXO XII 

SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA

ANÁLISE TÉCNICA 

PROJETO: NATAÇÃO EM REDE 3
PROPONENTE: CUC - CENTRAL ÚNICA DA CIDADANIA

Critérios de Julgamento

·       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 

A entidade existe desde

1999 logo,

2019-1999= 20 anos que

equivale a 10 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

Tempo de existência 10

Tipo de Ação 50

Duração máxima dos

projetos já realizados

na área de

20

BAREMA DE AVALIAÇÃO

2) ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS FORMAIS

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 (ANEXO II) e

relação de despesas permitidas no projeto(ANEXO III) observando o modelo de Cronograma de

aulas dos Núcleos de Iniciação Esportiva, bem como as despesas permitidas estabelecidas neste

anexo;

b) Despesas do projeto conforme modelo (ANEXO III)

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

e forma de criação, programas e projetos já desenvolvidos pela entidade, destacando experiências

comprovadas anteriores em eventos e convênios já celebrados com a SUDESB ou outros órgãos

públicos e empresas privadas (ANEXO X);
d) Demonstrativo 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;

·       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;



•       De 4 a 8 = 15 

pontos.
••••       Acima de 8 

meses = 20 pontos.
•       Até 1 ano = 5 

•       De 2 a 5 anos = 

10 pontos.
•       De 6 a 10 anos = 

••••       Mais de 10 anos 
= 20 pontos.

 Grau pleno de 

atendimento (5,0 

pontos)
- Grau satisfatório de 

atendimento (3,0 

pontos)
- O não atendimento 

ou o atendimento 

insatisfatório (0,0).

- Grau pleno de 
adequação (5,0)

- Grau satisfatório de 

adequação (3,0)
O não atendimento ou 

o atendimento 

insatisfatório(0,0).

Grau pleno da 
descrição (5,0)

Grau satisfatório da 

descrição (3,0)
O não atendimento ou 

o atendimento 

insatisfatório (0,0).

- O valor global 

proposto é, pelo 

menos, 10% (dez por 

cento) mais baixo do 

que o valor de 

referência (10);
- O valor global 

proposto é igual ou 
até 10% (dez por 
cento), exclusive, 

mais baixo do que o 
valor de referência 

(5,0); 
- O valor global 

proposto é superior ao 

valor de referência 

(0,0).

- Grau pleno de 
capacidade técnico-

operacional (25). 
- Grau satisfatório de 

capacidade técnico-

operacional (10).
- O não atendimento 

ou o atendimento 

insatisfatório do 

requisito de 

capacidade técnico-

operacional (0,0).

20

5,0

5,0

No plano de trabalho

constam informações

detalhadas acerca das

ações a serem

executadas, metas

quantitativas e

qualitativas, indicadores

detalhados com prazo,

para aferir o cumprimento

das metas e  ações.

A proposta das atividades

apresentada atende

plenamente ao objetivo e

finalidade do projeto e da

ação orçcamentaria.

Apresentou proposta

financeira de acordo com

o valor referencial

previsto pela Sudesb,

comprovando o valor do

projeto atraves de grade

comparativa e 03

orçamentos contendo

especificação detalhada

dos produtos e servicos a

serem contratados.

O valor global proposto é

igual ou até 10% (dez por

cento),Valor do projeto

CUC foi de R$

1.710.376,15 ou seja

igual ao limite proposto.

A instituição apresentou

relatorios tecnicos

fotograficos e

instrumentos de

formalização de parcerias

parcerias realizadas com

orgãos publicos e

privados, possuindo

estrutura fisica adequada,

5,0

5,0

realizado em 2014 com

duaralçao de 14 meses

ou seja, acima de 8

meses = 20 pontos.

Desenvolve projetos

nessa area desde a sua

fundação, ou seja 20

anos, logo, 10 pontos

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

implementação de núcleos de Iniciação Esportiva, conforme

ANEXO II e IX.

(A)Informações sobre

ações a serem

executadas, metas a

serem atingidas,

indicadores que

aferirão o

cumprimento das

metas e prazos para a 

execução das ações e

para o cumprimento

das metas

10,0

parcerias anteriores na condição de convenente ou

contratada, informando o tempo de experiência, tipo de ação

e duração da ação desenvolvida. 

na área de

implementação de

núcleos de iniciação

esportiva

Experiência no

desenvolvimento de

ações na área de

esporte e lazer (em

anos)

20

III - Capacidade técnico-operacional da instituição

proponente, por meio de experiência comprovada no portfólio

25

5,0

(B) Adequação da

proposta aos

objetivos da política,

do plano, do

programa ou da ação

em que se insere a

parceria

5

(C) Adequação da

proposta ao valor de

referência constante

do Edital, com

menção expressa ao

valor global da

proposta.

5,0

(D) Adequação da

proposta ao valor de

referência constante

do Edital, com

menção expressa ao

valor global da

proposta



OBS.: A atribuição de 

nota “zero” neste 

critério implica 

eliminação da 

proposta, por falta de 

capacidade técnica e 

operacional da OSC 

(art. 33, caput, inciso 

V, alínea “c”, da Lei nº 

13.019, de 2014).
TOTAL 150 145

CONCLUSÃO:

a.(  X  ) projeto aprovado.  Nota: 145 pontos

Lauro de Freitas/BA, 25/04/2019

ASSINATURA -Técnico Analista

Ana Cristina Barreto Rehem de Souza

Carla Josefa Hanhoerster Silva

estrutura fisica adequada,

recursos humanos

qualificados, 

demonstrando condições

técnicas para execução

do projeto Natação em

Rede em parceria com a

Sudesb

de realizações na gestão de atividades ou projetos

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante


