MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2018 -CHAMADA I

Este fomulário de avaliação reproduz os parâmetros técnicos exigidos no Chamamento Público n°
01/2018.

Todos os campos são de preenchimento obrigatório: Nota atribuída pelo avaliador; Justificativa para
a nota atribuída; Condicionantes; e Recomendações. Caso não sejam necessárias condicionantes ou
recomendações os campos devem ser preenchidos com a expressão "não aplicável"
Analisar e avaliar a documentação, nivelando os conceitos com o grupo;
A devolutiva acerca das eventuais condicionantes e recomendações serão analisadas pelo próprio
avaliador que as fomulou.

IDENTIFICAÇAO DA PROPOSTA
Nome da lnstituição:

ASSOCIAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL ZELADORIA DO
PLANETA

Nome do Projeto:

VOCÊ QUER ÁGUA ? ENTÃO VAMOS JUNTOS PLANTAR E
EDUCAR !

CNPJ da lnstituição:

10.626.560/0001-00

ITENS GljASSIFICATÓRIOS

X

SIM

0 Projeto contemplou mais de uma sub-bacia?
Sub-baciascontempladas

NÃO

Sub-bacias do Rio das Velhas e do Rio Paraopeba

As sub-bacias contempladas correspondem as sub-bacias constantes no ltem 6, SIM
reproduzidas abaixo?
NÃO

X

SIM

X

0 projeto observou ao objetivo e objeto da Chamada I ?

NÃO

Sub-bacias dos rios: das Velhas, Jequitaí, Paraopeba, Pará, Alto São Francisco, Indaiá, Abaeté,
Paracatu, Carinhanha e Urucuia
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Caso o projeto não tenha sido classi£icado, as demais análises não serão necessárias.
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS TABELAS
Para a avaliação dos parâmetros estabelecidos nas tabelas serão adotados os seguintes critérios de pontuação:

-zero (0) caso o parâmetro solicitado não tenha sido informado ou não tenha sido, ainda que parcialmente, atendido;

- um (1) caso o parâmetro solicitado tenha sido, ainda que parcialmente, informado, no entanto, demande
complementações para o alcance integral do que foi solicitado;

- dois (2) caso o parâmetro seja atendido, com informações que permitam o emendimento e o alcance do que foi
solicitado.

TABELA i -AVALiAÇÃo Dos cRiTÉruos TÉCNicos
1 - Parâmetros técnicos para a Chamada 1

Nota

Peso

0

3

Todas as metodologias estão suficientemente detalhadas para o entendimento da
execução de cada etapa;

Notaponderada
0

Justificativas

A proponente não apresenta nenhuma metodologia detalhada para nenhuma das Metas, con£orme
orientação do edital.

Condicionantes

Apresentar metodologia detalhada para todas as Metas e suas etapas, conforme edital.

Recomendações

0

As etapas consistem de atividades que levam ao alcance das Metas;

3

0

Justi£icativas

A proponente não apresentou as etapas com suas atividades confome edital.

Condicionantes

Fazer descrição detalhada das atividades de todas as etapas e itens da etapa de cada uma das
Metas, confome editàl.

Recomendações
0

Todas as diretrizes e orientações da Meta 1 estão contempladas no projeto;
Justificativas

A proponente não seguiu o edital quanto as diretrizes e orientações da Meta 1.

Condicionantes

Seguir todas diretrizes e orientações para a Meta 1, confome edital.

2

0

2

0

2

0

3

0

Recomendações

0

Todas as diretrizes e orientações da Meta 11 estão contempladas no projeto;
Justi£icativas

A proponente não seguiu o edital quanto as diretrizes e orientações da Meta 11.

Condicionantes

Seguir todas diretrizes e orientações para a Meta 11, confome edital.

Recomendações

0

Todas as diretrizes e orientações da Meta 111 estão contempladas no projeto;

Justificativas

A proponente não seguiu o edital quanto as diretrizes e orientações da Meta 111.

Condicionantes

Seguir todas diretrizes e orientações para a Meta 111, confome edital.

Recomendações
Indicadores físicos estão adequados, ou
subestimados, sendo possível alcançá-los;

Justificativas

seja,

não

estão

superestimados

ou

0

Faltam informações dos indicadores de eíicácia, resultados esperados, risco à execução nas Metas
1, 11 e 111 de todas as Metas e das etapas e os itens das etapas

Condicionantes

Apresentar detalhadamente todos os indicadores físicos.

Recomendações

A proposta dá continuidade a ações já implementadas no território pela instituição

0

2

0

proponente;

`-.

2

Justificativas

Apesar de a proponente informar que trabalha há 17 anos em ações de plantios de mudas em ações
de intervenções (plantios, recuperação de áreas e adensamento de vegetação), não apresenta
portfólio de execuções de projetos realizados ou em realização, coníorme anexo 1 do edital,
apresentando apenas registros fotográficos e Íolders de eventos que participou, o que impede uma
melhor análise. Outro fator é que a proponente não apresenta metodologia que possa ser avaliada
confome previsto no edital, não sendo assim possível fazer análise se haverá continuidade das
ações.

Condicionantes

Apresentar portfólio de execuções de projetos realizados.

Recomendações

A proposta dá continuidade a ações já implementadas no território por instituição

0

2

0

1

0

parceiras (informadas no Anexo 1);
Justificativas

Não foi informado de maneira clara qual instituição é parceira do projeto.

Condicionantes

Apresentar quais instituições são efetivamente parceiras do projeto.

Recomendações
Metodologia de monitoramento facti'vel com a participação dos beneficiários e demais
organizações parceiras do território;

0

Justificativas

Não há metodologia de monitoramento descrita pelo proponente no projeto.

Condicionantes

Apresentar a metodologia da Meta 111 e demostrar detalhadamente como se dará na etapa de
monitoramento a participação dos beneficiários e demais organizações parceiras do território.

Recomendações
Metodologia de manutenção factível com a participação dos beneficiários e demais
organizações parceiras do Território;

0

0

1

Justificativas

Não há metodologia e nem descrição das atividades das organizações parceiras no território.

Condicionantes

Apresentar a metodologia da Meta 111 e demostrar, detalhadamente, como se dará na etapa de
manutenção a participação dos beneficiários e demais organizações parceiras do território.

Recomendações

Áreas a serem recuperadas localizadas em áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade,
conforme
m apa
disponível

2

2

1

httD://www.mma.É!í]v.hrmiodÉversidademiodíversidade-T]rasi]eira/áreas-nrioritárias/

iteri/489
Justificativas

As áreas propostas para serem recuperadas estão localizadas em áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade.

Condicionantes

Recomendações

NOTA FINAL DA TABELA 1

2

TABELA 2 -AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS INSUMOS COM A METODOLOGIA
2 - Compatibilidade dos insumos com a metodologia
Todos os insumos Oens e serviços) orçados são compatíveis com as metodologias

Notà

peso

0

4

NotaPonderada
0

propostas, em especificação e quantidade;

Justificativas

Não houve na proposta a apresentação de metodologia e nem o cadastramento dos
insumos para realização das atividades com vistas a atingir o objetivo do edital.

Condicionantes

Apresentar planilha pormenorizada para todas as Metas e suas Etapas de todos os
insumos necessários ®essoal contratado, material de consumo ou permanente
(locado ou adquirido), contratação de serviços de terceiros e outros) que serão
objeto do projeto em consonância com a metodologia que deverá ser apresentada,
confome prevê o edital.
Todos os insumos devem ter correlação com as atividades que serão executadas com
recursos do projeto.
Caso exista instituição parceira executora que receberá recurso do projeto, essa

•±a#vLT

3

também deverá ter seus insumos cadastrados de maneira detalhada.
Seguir o edital quanto aos valores máximos por hectare e o mínimo para Meta 11,
conforme descrito no edital.

Recomendações

0

NOTA FINAL DA TABELA 2

TABELA 3 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL
3 - PaLrâmetros de capacidade técnica e ge"ncial do conjunto institucional
envolvido direta e indiretamente no projeto

Nota

peso

Nota
Ponderada

A proponente possui experiência superior a 5 anos de trabalho no tema ®ioma ou

0

4

0

população beneficiária), demonstrada pela execução de proj etos anteriores (Anexo 1);

Justificativas

A proponente infoma que trabalha há 17 anos em ações de intervenções (plantios, recuperação
de áreas e adensamento de vegetação), porém as informações apresentadas pela proponente na
execução de projetos anteriores são superficiais (registros fotográficos) e impedem uma melhor
análise sobre a experiência de trabalho no tema (bioma ou população beneficiária).

Condicionantes

Apresentar o portfólio de execuções de projetos realizados pela proponente, confome anexo 1 do
edital.

Recomendações
A instituição proponente apresenta estratégia de atuação em rede, para a execução do
objeto.

4

0

0

A proponente descreve que atua em conjunto com outras instituições e as mesmas seriam

Justificativas

possíveis parceiras, mas em nenhum momento informa quais serão parceiras executoras no
projeto ou se haverá parceira executora.

Apresentar estratégia de atuação em rede para execução do objeto, confome edital. Caso
apresente parceiras executoras, detalhar quais serão as ações desenvolvidas por elas nas etapas
das Metas, confome a metodologia.
Caso haja parceira executora, informar também se receberão recursos do projeto para executar
essas ações. Em caso positivo, incluir o detalhamento na planilha de insumos.

Condicionantes

Recomendações
A instituição proponente apresenta capacidade de articulação com instituições afins ao
tema do projeto, ex.: Embrapa, Emater, Institutos Estaduais de Florestais e Secretarias
de Estado e Municípios, demonstrada por meio da apresentação de Manifestação
Formal descrevendo a natureza da participação das instituições no projeto (Anexo 1).

4

2

8

A proponente apresenta algumas ações, ainda que de maneira simples, que sugerem ter
capacidade de articulação com instituições a£ins ,

Justificativas

Condicionantes
Recomendações

A instituição proponente apresenta instalações, condições materiais e capacidade
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades do projetos (anexo 1)

0

4

0

A instituição proponente não informa quais são suas instalações, condições materiais,
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades dos projetos conforme

Justificativas

anexo 1 do edital.

Informar de maneira detalhada, confome anexo 1 do edital, as instalações, as condições
materiais e de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades dos

Condicionantes

projetos.

Recomendações

8

NOTA FINAL DA TABELA 3
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DADOS DO AVALIADOR

Assinatura
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Data
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Nome do avaliador

Matrícula

Duílio Ribeiro Tunes
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