MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2018 -CHAMADA 11

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

Todos os campos são de preenchimento obrigatório: Nota atribu'da 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 formulou.

IDENTIFICAÇA0 DA PROPOSTA
Nome da lnstituição:

Fundação Sousandrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA

Velho Monge

Nome do Projeto:

07.060.718/0001-12

CNPJ da lnstituição:

ITENS CLASSIFICATÓRIOS
As sub-bacias contempladas correspondem às sub-bacias constantes no ltem 6, 1reproduzidasabaixo? SIM

X

NÃO
Sub-baciascontempladas

Longa -Pamaiba
SIM

0 projeto observou ao objetivo e objeto da Chamada 11 ?

X

NÃO

Sub-bacias dos rios: Longa-Pamaiba

Caso o projeto não tenha sido classificado, as demais análises não serão necessárias.

`+
1

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, inflormado, no entanto, demande

complementações para o alcance integral do que foi solicitado;
- dois (2) caso o parâmetro seja atendido, com infiormações que permitam o entendimento e o alcance do que foi
solicítado.

TABELA 1 -AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS
1 - Parâmetros para a Chamada 11
Todas as metodologias estão suficientemente detalhadas para o entendimento da
execução de cada etapa;

Peso

2

3

6

3

6

Justificativas

As metodologias estão bem detalhadas e atendem os parâmetros do chamamento.

Condicionantes

Correlacionar os insumos solicitados detamando na metodologia.

Recomendações

Especificar a relação dos parceiros envolvidos nas metodologias.

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

NotaPonderada

Nota

2

Justificativas

As atividades condizem com as etapas.

Condicionantes

Exceto melhor justificativa, os levantamentos do diagnóstico não devem extrapolar a recuperação
de áreas degradadas (p.ex. transporte hidroviário e turismo e recreação). Ademais, as metas
referentes às viagens para reuniões têm que ser adequadas ao chamamento conforme página 42

Recomendações

Atender condicionante.

(item d).

As metodologias do projeto incorporam o saber local, de forma participativa,
considerando as experiências e os conhecimentos práticos territoriais e regíonaís;

2

6

3

Justificativas

0 saber local de forma individualizada é considerado nas metas 1, 11 e 111, sendo que não há a
menção de associações ou instituições locais comunitárias.

Condicionantes

Não se apHca.

Recomendações

Criar indicador de parceria com instituições a serem legalizadas e com os beneficiários que serão
contemplados com a assinatura de termos.

0 projeto contempla estratégia
experiências e saber local;

de

disseminação

das

informações

técnicas,

Justificativas

0 projeto contempla ações de intercâmbio de informações.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

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

2

2

4

1

2

2

Justificativas

As diretrizes e orientações estão presentes mas os insumos estão sucintos e falta detalhamento e
correlação com a metodologia. É importante detalhar os insumos de modo que a avaliação consiga
associá-los na metodologia e autorizá-los.

Condicionantes

Detalhar insumos e eventuais custos operacíonais, inclusive se não é mais pertinente a aquisição de
veículos ao invés de alugá-los. É necessário também o detalhamento dos materiais de consumo, as
funções das pessoas contratadas em cada etapa, dentre outros.

Recomendações

Atender condicionante.

Todas as diretrizes e orientações da Meta 11 estão contempladas no projeto;
Justificativas

1

2

2

As diretrizes e orientações estão presentes, mas os insumos estão sucintos e falta detalhamento e
correlação com a metodologia. É importante detalhar os insumos de modo que a avaliação consiga
associá-los na metodologia e autorizá-los.

Condicionantes
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Detalhar insumos e eventuais custos operacionais, inclusive valores como aluguel de espaços e o
detalhamento dos materiais permanentes, as funções das pessoas contratadas em cada etapa, dentre
Outros.

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

1

2

2

Justíficativas

As diretrizes e orientações estão presentes, mas os insumos estão sucintos e falta detalhamento e
correlação com a metodologia. É importante detalhar os insumos de modo que a avaliação consiga
associá-los na metodologia e autorizá-los.

Condicionantes

Detalhar insumos e eventuais custos operacionais, inclusive valores como a alimentação a um
custo bem inferior (e mais próximo da realidade) em relação à meta 1, o detalhamento de insumos
diversos e construções civis, as funções das pessoas contratadas em cada etapa, dentre outros. As
últimas 2 metas, relativas às viagens, devem ser adaptadas ao disposto na pág. 42.

Recomendações

Atender condicionante.

Indicadores fisicos estão adequados, ou seja, não estão superestimados ou
subestimados, sendo possível alcançá-los;

2

6

3

Justificativas

Os indicadores atendem a racionalidade mas alguns indicadores devem ser revistos.

Condicionantes

Revisar alguns indicadores como o de diagnóstico hídrico (meta 1) merece consideração e o do
assinatura de Termo com as 200 familias estimadas.

Recomendações

Atender condicionante.

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

0

2

0

2

2

4

Prop0nente;

Justificativas

Projeto seria pioneiro, contando com somente levantamento prévio.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

A proposta dá continuidade a ações já implementadas no território por instituição
parceiras (informadas no Anexo 1);

Justí£icativas

Conforme informado, as instituições parceiras desenvolvem projetos relacionados.

Condicionantes

Não se apnca.

Recomendações

Não se aplica.

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

2

2

1

Justificativas

No projeto as instituições parceiras estão definidas como implementadoras de acordo com a
respectiva expertise e serão realizadas capacitações para entendimento.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

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

Justificativas

2

2

1

Item considerado com pontuação máxima em plenária pois não foi exigido no chamamento público
n.01/2018. Este procedimento foi adotado para todos os projetos da chamada 11.

Condicionantes

Recomendações

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

2

2

1

httD://www.mma.ç!ov.br/biodiversidademiodiversidade-brasi[eira/áreasDri-oritárias/item/4-89;

Justificativas

Existem áreas abrangidas.

Condicionantes
Recomendações

NOTA FINAL DA TABELA 1

44
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TABELA 2 -AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS INSUMOS COM A METODOLOGIA
2 - Compatibilidade dos insumos com a metodologia
Todos os insumos (bens e serviços) orçados são compati'veis com as metodologias

Nota

Peso

1

4

NotaPonderada
4

propostas, em especificação e quantidade;

Justificativas

Os insumos estão relativamente condizentes, faltando detalhar nas metas 1, 11 e 111

Condicíonantes

A descrição dos insumos nas etapas das Metas 1, 11 e 111 precisam ser conelatas conforme as
metodologias, que em díversas etapas deverão ser esclarecidas. Ponto-de-atenção para a equipe
financeira.
Informar os valores para os coordenadores e instituições parceiras/executoras.
Verificar eventual necessidade de licenciamento ambiental para as atividades e obras previstas,
incluindo prazos e custos.

Recomendações

Atender c ondic ionante.

NOTA FINAL DA TABELA 2

4

TABELA 3 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL
3 - Parâmetros de capacidade técnica e gerencial do conjunto institucional Nota
envolvido direta e indiretamente no projeto
A proponente possui experiência superior a 5 anos de trabalho no tema @ioma ou

Peso

Nota
Ponderada

0

4

0

2

4

8

2

4

8

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

Justificativas

Não foi apresentada experiência temática.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

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

Conforme declarado, há estratégia de atuação em rede.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Trazer maior detalhamento de ações das parceiras.

A instituição proponente apresenta capacidade de articulação com instituições afins ao
tema do projeto, ex.: Embrapa, Emater, Institutos Estaduaís 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).
Justíficativas

A instituição informa parcerias locais com instituições privadas e govemamentais.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

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

2

Justificativas

A instituição declara os requisitos físicos necessários e informa corpo técnico.

Condicionantes

Não se aplica.

Recomendações

Não se aplica.

4

8

24

NOTA FINAL DA TABELA 3
NOTA FINAL DAAVALIAÇÃO TÉCNICA (somatório das notas finais das tabelas 1, 2 e 3)

72

DADOS DO AVALIADOR

Assínatura

Data

30/11/2018
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Nom/e d`õ~avaliadór

Matrícula

Ó
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Geraldo L. C. Cunha

1814039

Assjnatura_.-..

Data
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.
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t
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30/11/2018
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Nome do avaliador

Matrícula

Leandro Hartleben Cordeiro

2448126
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Este formulário 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.

IDENTIFIGAÇAO DA PROPOSTA
Nome da lnstituição:

Fundacao Sousandrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA

Nome do Projeto:

Velho Monge

CNPJ da lnstituição:

07.060.718/0001-12

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 entendimento e o alcance do ciue foi solicitado.

TABELA 1 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FINANCEIROS
1 - Parâmetros financ€iros

Os insumos apresentados estão dentro do preço de mercado

Justificativas

Nota

Peso

1

4

NotaPonderada

4

Há níveis de detalhamento insuficientes para que se possa chegar o valor exequível de mercado
dos insumos. Necessita-se a pormenorização de uma gama de insumos cadastrados visando
alcançar uma criteriosa avaliação financeira, bem como a pormenorização de etapas a serem
executadas.

Apresentar de foma detalhada a especificação técnica dos insumos cadastrados, tanto para bens
de consumo, equipamentos e patrimoniais.
Condicionantes

Para os serviços a serem prestados, especificar a qualificação exigida para as atividades a serem
realizadas, com base em pesquisas de mercado e/ou convenções coletivas para as respectivas
classes, comprovada.

Pormenorizar todos os itens elencados que demandarem insumos, dos quais

1

encontram-se em valores globais na lista, isto é, discriminar item a item todos os itens

necessários para as etapas, de modo a permitir a devida avaliação financeira das etapas.

Além de encaminhamento das cotações de mercado dos insumos, nos termos do item
13.3 do edital.
Apresentar após as especificações ou detalhamentos dos insumos, pesquisas de mercado,
conforme o item 13.3 do edital, com cotações de preço dos insumos.

Utilizar os parâmetros da legislação, conforme edital, para diárias e passagens, inclusive
discriminar os trechos a serem executados com cotações de mercado.

Elaborar em planilha com matriz de dados não editáveis de modo a permitir as devidas
convergências de valores globais/totais, sempre individualizando os valores financeiros, podendo
ser utilizado notas explicativas de demonstrem cotações de mercado e/ou informações que o

Recomendações

proponente achar relevante.
Optar por softwares livres.

Apresentar 3 cotações distintas para cada item praticável, e para os insumos (bens, equipamentos,
serviços) com difícil cotação apresentar no ini'nimo 2.

Assinatura

fl

KENNY KEYLON DA SILVA FERREIRA

Data

o5hz,lz;c>i9

k~~y keyL S,ç;{iirri.nu
Nóme do avaliador

fl

/ \/

Matrícula
2041653

2

