MINrsTERlo Do ME[O AMBIENTE
INSTITUTO BRASILE]R0 DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVF.IS -IBAMA
CHAMAMENTO PÚBLIcl) N" 01/2018 -CHAMADA 11

Este formulário de avaliação reproduz os parâmetros técnicos exigidos no Chamamento Púb]ico n°
01,2018.

Todos os campos são de preenchimento obrigatói.io: Nota atribuída pelo avaliador; Jusüficativa par.i
a nota atribuída; Condicionantes; e Recomendações. Caso não sejam necessárias condicionantes oii
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 pi-óprio
av€iliadoi. que as formulou.

Ç

Sub-bacias dos rios: Canindé; Poti, Longá e c.ilha do rio Parnaiba a juscin{e da represa Boa
Esperaiiça.
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Caso o pi.ojeto não tenha sido classificado, as demais análises não serão necessárias.

lNSTRUÇÕES PARA PREENCI]IMENTO DAS TABEI.AS
Pcn.tj Ü üvtjíiaçóo dos j]arám€Íro.ç L.sí{J!)€i€t.i.dos iiü3 tat3eias serõo odo(odoç os spgui.n(gs cii(c'Í.i.os dc i]oiiíu(]ç`d{j,.

~ zero (0| caso o parâmpiro s()Iiciiado não tenha sido iníormado {iu não tcnha sido. ainda qLie parcialmenic` a{endido:
-\in`

(1)

(`tis()

(i

pür(.ime[ro

soliciiado

tei`h(i

`si(]o. {iin(ki

que

parri{ilmenie,

iní(]rm{iiín`

m

t.ntarito.

denian(]p

t`()mplemeniuç(`}c?s para o alcancc integrül do que Íi]i solicitado:

• dois (2) caso o parãmeir{i seja ütendido, c{)m Éníormoções que permitam () cntcndimcn{{) c o iil(-{im:e d{> quc' foi
soli(:iltldn.

TABELA 1 -AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS
1 - Parâmetros pat'a a Chamada 11

Nota

Todtis Âs me({){]í)I(]gia`ç estã(] siiíicienLeimnLe dct.ilhadtis i7{ira (] {-mt.nilimt]n(t) d{} ;

1

i

Peso

Nota
Ponderada

3

3

'

ext`L`uç`ãti {1(. c.ada

Jusiiíicativas

Mi`ta 1 - PÂra

d eltib()ração do didgnóstico na .ira.i do L)ruji`L(), s(`r{~i{) r('itlj7~titJos

li`van{éimentt) dc (lados c informaçõcs, direit>s e indiri.L{7s (...) L`om o propó5ito de

idemific.ir as práticas a si.rem ,]d(]iddas iia implcmeiitação d{is URADs (p.11 ).

Mt.ta 11 -Ao (]ue parecc, a proponeme se (!isp{-)e a c`ontraiar "si`wiços técnicos
iisi)ccitili7.cidos p.ii.ci elaboraçã(i dos i)rojii(os timl)it`nt€iis, soriais e produtívos." (p. 17)

Meta ]]1 -A proponente mencmm a aplicação dc iima "mctodologi.i ptirtitipa{iva tiui`
i)mpt~)e foriali`cer o i`onvi'vio entre .is pcsso.is atra`'és do rec()nhecimento c dii
visibilidade dos seiis sabcres trcidicionais rc`laciom`d{)s atj mc]io iimbiente" (p. 21),

sem apresentar majs di.talhes.

----- +

Não sL` aplic`a.

(:{7n{iit`it7ndn(es

D(`ialliar iiiellior .iç eiapd5 dL. t:uiiiprimenio dtis incLis i` o pr{)ces`çt) (kt cÍ}iimiaç`ã(i de ,

|Recomfn(l.iç.õpç

st.wiç`os técnicos especializ.id(is p<ir.i a elabor.ição do tliagnt.}`stic{) Ííst`{).

iiii=

}C{iso os sewiços sejam ter(`(iiri7,ados, iiãn há r.i'/.ã{} para a propoiien(e `idquirir os
i insumo p.ira o tlas(mvolvimenio deslas .iiiv.idtitli`s (Etapti 1.6).
As iiiai7as i'(]nsi`itt.m {lc. {itivid{}des {iuc. Ievam tio i`lctince dtis M£iLas;

lJustilicatívtis

i

1

i

3

Dct{ilhar m®lhor as etapas de (:iimpriment(j d.is mi.ia,5 t- o ijiocc`sso di. c()ntr€itiiç.t`o

servíços especiali7,a(lo``

F±ií'ld-nlpl
Recomcndações

Ntiose.ipLii`a.

' Ver t.`omentári{is anierit}r(`s
§ Melho!.ai. iiidicadores di` eficát`ia das metas propt)st;`s.

\As metodologicis do pmjeio incoporam o saber local, (le forma parti(`ipaiivti,
i considcirando as expc.iiêniias i. os conl`ecimt`ntos práticos teri.itoriciis e mgionais;
Jusiiíii.ativtis

Meta [ ~ De {icordo com a riropomnte "(i que se reíere ao i)(iríil socioeconômico
procurar-se-á ideniific`ar t` rmpeai. as fonmis associativas de tiiu.ição do püblico
bent]Íiciári(7 (...),

ii

pdrtir dd

mobili7,tição

do

rcícrido público par.i

ti

.idL`sà() L`

pdrLiciptiç-ão tto proje[o c para a identificação da npi`L.`ssttlatle das c{7tnunidadi.s (...) ..' ;
(p. 1 L)

Metd 11 - Serão reali7.ados enc`omros muiiici[)ais com p.ircciros rei)r.s{intantes (Ios í
Siiidicaios R`irais, (...`). Profcituras Municip.iis dQmre outros (p. 17).

Meta m - Adoção de .`mti(o(lologia partit`ii]a[iva que propõe l`ortalL`t`t.r tj t`oiwívio ;

mm ,iç ppsçoas .itra\Jás dti reconhecimimt] c` {la visibilidadc dos sc`us s.iberes /

trddjcionais relac`io"dos ao mcio ambicntc". (p. 21)

Condicionantes

Explicm qual a me{odologia, participativa p{)r excelência. a ser a{lota(la na riidlizéiç..`iu

do {liagnóstico do meio Íísico --Mcta 1.

Rcict)mendtições
0

proje[o

Nãosl.`1Pljc`l.

font[-mpla

€stratégia

dc.

dissc.minação

das

iiifomaçõcs

iéc.nicas.

€..\pt]riêr`cidsi`sal)i`L.l()c`til
_

lJl,s,ificétti`..ai

0

projeto

i)anicipd{iva

dl)rdngerá

quc

iiii(idlmeiitp

propõe

forttilccer

_

_

_

_

_

_

'

:

i

100

o

Ídmi'lias

c.onvi'vio

através

onmi

;is

de

uma

ppsst]a``

metodologi{ii

.i[rtiv€i`

tlo í

! rec`onhi`cimenLo . (la visibilidéL{le dos seLis sdberfs LrÂt]iciomis reldti{iHéi(l()s ;it] m(`io

j_

aml}iente com õnías{` na peda!J,Ógicéi tléi pri.ilicti, prom(i`Jendo c` geraçãt] c. apropriaçào

-_-``_

`

J LJ--

-1

-

-

_

_

_ --.-

coletiva de conhecim(`nt(], a c(instnição dc pi.oci.sso de desenvolvimi`nio com adoção
{lt` tecnologi.is \'olií}(léis ixm a consirução de agriculturas suslemávi.is.
Não se ai)licíi.

! Condicionantes
+ --..... ` ---+ --~ .--.--.

Recomondaç(-]L]s

Nã() se aplica.

Todds ds diriitrizps e orieii[açõe`i (la Met;] 1 cistão con[empkidas no pi.oj[.{o;

Todas as etapcis do projtii(] foram coniempladas e .idot.im as direiri7.e5 gei..iis

iL`Íic.i(ivas

recol]1l]ntlü{Jíls,

ndiciommc.s
::,::.;i`timeiidaçõas

Não siL dplic`éi

A

prop(iiii`ii{e

deve

cxpljciLar

como

será

ti

coi}iraLaç.ãt7

de

scr\riços

t[`citiüis

€Spec`ialjzado5 Para a reíiLiztição do didgnósLii`o do meio fi.sict]

T(idds ds diretrizes e orieniüções da Meta 11 L`stáo con[empl.idas no prtjiiit{):
Jus(iíicciLiva,s

A [)roponi`nii. i)riiten(k` deseiivolver proji+tos dcis dções dmbientais, sociais e produtiva
i.hl]{]r.id()s a partir (Ia rc.ilidade detec{ada pi`lo (li{ignt]stii`o. sendo qiiii na ti{apa 2.2

moncionti (`i]iT]t) "it(]dologi.i |a conirdtdç`:~io de] "sewiç[}s técnicos especiali?.ados

Í)ara elaboração dos projetos ainbien(&is, sociais e prodii(ivos"
Mi.nci(jm d reali7,ação de encoii[rüs municipéiis c`om parc.eiros para a i.laboi.éição (los

proje[os, "alím tle (]ue (sj(`) as infor"ç.ói]s É.xpressem a ri`alidadti (J(] (.ontexto, obje{o

dd inierwnção".
T{idHs ds i.té`pas do projeio estã{j pri.senti`, i`mbora não estejam bem diitalhadas, e
ado(dm as direm/.es recomendddas, mds em ]inhds gertiis.
Condicionaiiti-s

Explii.ar (iual éi mc`(odologia e as etapas a sei.i.m d{Iota(las paL.a a realiz{ição (lo projeto
(Ias URADs.

Recumendações

Não e5tá clarü m ic.m si. a mc`iodologid é particip.itiva ou nãü.
De[alh.ir como sei.ào ri`Ülizadtis {js gastos coiii insuriios conform dispí`isto nos itens
2 . L 1, 2 . 2

DeLLilh¢ir os gasLt7s (`ttm "<icoiT`p.inhLimc.i`(o téi`nic`() das .içõps nu cdmpo", i{iim 2.3 c`

c{im o "nionitoramemo {las açt~)es do projcto" itens 2.4 e 2.5
TÜclds ds dircitrir,es e orientações da Meta 111 eçtão cüntempladas no projeto;

.Jh:;-"-_i(_.-àlti;í3`__TE;:atia|'|a,_;": eiitendimi`nio dd pr{)ponente, "conipreende a eleti`Ía implemeni.ição
dos proji`[os di' URADs claboradas m Meta 1], acompanhadii dt]s Termos de Ades{=i()
{]as Í`.imi'Iias beni`ÍiciatJas assii`ados abrdi`geii(lt] as E[apas A o 8".

T{jdds íis t.tapas (lo projeit) t.siãü presentes i. ad{]t&m as diretrizes ri`comendci(las,

emboi`a não esiejam bem de[alhadas qmn(O aos d{idos dds p]anilh;is.
(:tindiciondiites
Re(`{}nu]iidaç`ões

Não se aplic'a.

Explicar qutin[as URADs serão i.f(itivamen[e impl.in[adas e se i{}das as ciapas

')revist(ls serão inseridas no i)lcimjamento (aiiida não reci}izado) das mesmas.
C€

fisi(`os

estão

.idequadt}s,

oii

sej.i,

não

esião

superestimados

ou

estimados, si.nd(} possível .ilcaiiçá-los;
Íil.i][ivas

Em (iuasc` todos os in{lic`a(lores apdrec`e a mesm frasci: "cumprimento (Io [rabalho
di`ntro d(j pra7.o t`s(abi`lt`c`idt]''.

diciontinLes

Não se aplica.
Não st. ai]lii.a.

proi)o5La dá i`{]ntinuid{ide a .içôes já implemen(adas i`o [erriiório pela iiis(itujção

iri{.a'ivas

Coiisidi.i.dndü o p{)rtfólio dpresi.n{ado, a r>r{ir]ontinit. dc.st.iwolveu diversos prüjeiüs na

regi.io, incluindo implamiçã{} de URADs, treiriamen[o de mão (]e obra loca
i)i-odução de mudas, enti.i. Í}utr(}s.
ici{)nallíes

Rec(jmendtiçõiis

N.io se .lI}Iil,t,.

l T.ão se aplica.

A proposLa dá i`()nLinuidtidc. a aç`õiis jã imi)IemenLadas ii{j ti.rritt')rio por insti[uição
!)circeir.is (inform.]das ntj Anex() 1);
Jus(ifii`dti\tas

Não exisLe ins(iLuiç`{~i{] par(`eirci coníirni{ida nt] projeto. N(`siii j{tim a [)rt]pomme aLi`g

•:í

T

ue "as ativi{1ades a serem de(inida nas áreas {le imiwc`nção serão lormíiliz.ida

(çj(.)

om`omitantement[. a i.c.ali7.açí`,`o do Diagn(isiico le`..indo-sc i.m considcr.ição no seu

recoiiheciiiioiito i)c.los ir3balhfis já reali/,ados iias comuni(la{Ies rurais print.ipaln"`te

a s.ii ccipacidade de .ir[iciiltição jtmos c]os trabalha(lores e ti.abalhadoras". ('i)` 49)

Crmdicioncintes

Não se aplica.

lRccomen(laçõiis

Não sc` aplicd.

í Metodologia di` m{)niior{imi`ntt7 fat`tív(il com {L ptiiiicipaç'ã(i (It)s beneficiári()s e

demais orgaiii7.ciçõcs p.irceirc`s do Ti`rriLório:
Justific`ativaç

i---------

Não fomm encontra(las ri]fc`rêrcias especííit`as ou detalhadaç (le münitoramento.
Qu{indo exis[e, a {)roponenie a*sim se pxpressa: "Monitt]ramt?nio d{is .içõps (lo iirt)jem

com registm de indic.idores".

tondiciomniti`

Apreson{t`r metc)dologia de mi)nitoramento Íactível com .is aiivi[lades descn\.olvidas
pal.a as trô5 nletas.

Recomeiid.ições

Não si. aplica.

Mo((]cl{}l()gia de mtinutençã() Íí)ctível com a p.irticipação d()s beneli(`iários e deiiiais i

.„£"'

2

i7;açôcs parceiras c\t7 Ti`rriL(']rio',

|Justificativtis

Item considerado c`om pon(uaç`âo máxiriiíi cm plcnáriti pois n<io Íoi cxigido iit);
(:h]nidmcLnio Público 01/2018, t.sio i)rt)cedimento foi ddi)tüdo parti todos t}s i]r()iLJt()s '

1

da chamacl{i [T.

(:tjndiciontintes

!

^'ão so aplii`a.

hc`comL,ntlaç`t`,ps Nã() si` i`i)licéi.

Áreds d serem recuperadas localizadas em ároas i`rioritárias i]ara a conservação da

biodivcrsidade, coiiforrm mapd disponível
hLm.//www.mm.qovbr/biodiversidade/biodiwrsi_dade-brasileir€iJí'ircas-!)i.iori{;`i[idsL/

itc'_n/489;

TABELA 2 -AVALIAÇAO DA COMPATIBILIDADE DOS INSUMOS COM A METOD0l.OGIA

íli.vanttimcnto f mapeamenio do s()lo, hidrogrciíia, vi.geiaç`ão, uso do solt) e pt.rfil
Lsociocconômi(`o.
; Met`i 11 -C(]m[)rccndc ii elc`tivii implementaçãt) d{)s pi.oje{os de URADs t`laboi-[id[is

! na Mi`tri 1], €icomp.inhtidd dos Termt)s di` AdL`são das famílias l)t.ni`Íiiid(las
{issii}ados é]brangeiido i}s Eiai)a`` A e 8.

Meta 111 -M(]bilizaç`ão das i`Íimunida(lc.s c. imi)]emeii[aç`ão d.is URADs

(.`.(]nd\cioriantes

L____
üecomc.ndaç`{~ies

T)e`alhar as quantidades t. ()ç wil()r(`s dos insumos c.idasmitloç (.m {odas as rn[`[as
propost.is [)í]ra
especjalizados.

pagami.nio

dc.

coordon.idítrt.s

e

pam

Üs

s{irviços

[écnict>s

Não s`` aplic`l.

NOTA FINAL DA TABELA 2

`2f_.

TABELA 3 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL
3 - Parâmetms de capa€idad€ técnica e gerencia[ do conjiinto institucional
envoLvido dir€¢a e indimiamente no projeto
A propoiiente p{issiii experiência superior a 5 anos di`

Nota

Peso

2

4

lho iio tema (bioma ou

NotaPonderada
8

iioi]ulaçt~iobenefic'i{'iii,i),dtmonsmid.ii}iild t.xti(.uçãü dt. prt)jp[ois antenores (Anexo 1}:
Justific{`tivas

r`UNPApl

foi

consti{ui'da

em

2()02.

;oi`sitlerando

o

p(]rtíóli o

[)mrionpm dtiçtinvijlvt`ii divt.rsos prtjjetos na rc.giã`,.

Ctmdicio"n[es

Não se aplic.i.

Rec(>mendaçõ€5

Não sl` aplictJ.

r_

_

.

apresei tado,

d

-

' -.------------------ _1__-.__

i A in:S!iluição proponeiiie apre5ema cstratc.gm {l"iudç.ão eni

redi., i)ara a exc.cuçã{] d{}

Ol)jcto.

Jus(iíicd(ivas

rtide {1(. parceiros já eiwolvidos i.m açõt.s implemcnia(las pela Funp{ipi, ao longo
sua exisiêiici.i (16 an{>s) i`on{a até a presenie ddta com ÕO insti[uiçõcTs,
c'{mpreen(lendo duas ca[egoriiis: Uma abrcingendo associéiç`Ões e cooperativas dc`

l;TCA

.igrifiiltura Íamiliar Íoi.mali?,adas (...) e a oiiir.i c`:irac`lei.i7.ada por grupos pr{)duti\Jos

iinfomiais, dgr()ec`ológícos com ên`fasé m i)rodução {ie honas,.pt)n;'arás e [cTia-ç-ãT; {i:`
p{,iquenos animais. Com b.`se n[`st.i rcalidade pretende-se anic`ular c`stti cf)njun{o dc.
par(`eiros

de

dcordo

c{)m

a

t`spt`cifici(lade

de

cada

aií\'i(la(le

do

tiübalho

tle

implemcintaç.fiodeuRADs."

r_

Ct]ndicionanti.s

se`1Pli(.`l.

Recomeii(]aç`[`][is
::.-.c ropontinte
deve apresemar comprc)van[tis (Ia suti
.---- L::-iT`1iÊo
g?_rÉíi`ie:ir?-siit-úil:ál`sT`,.,.áil;`.eír.`1_S...```.
`". capacidéid(i
J-" -uru-""""(lp articulciçãri iia

A insiiiuiç'ãít pi.opom`nie ai)resenta capcicida(l(. {k. artic.ulação com instituições al'ins a()

líJ

tc.inii do i)rt)jt.[`]. ex.: Emlmiia, Em{iter, Institutos Estaduais dc Fl(jrestais e Secre{.ii.ias

de Esi.ido e Muni(`ípios, demons[rada por meio dd diiresentaç`ão di. Maniíiistação
F(}m"l dtis(i-evendo a nature?,Li d.i par(ic`ii)aç-ã(j t]as insti(uiç'õc]s fio proje(o (Ani`xo 1).
_ L_ - J- JJ_

JUstiíic(]tivds

-----,.-.------------- \

------,

_ _ _

A propoiiente iá t]t.sen\'olveu div[im piocesso em i)arceiria na região, [iiitrpiaiito nã()
apresentou compr(]\Jaçã(} da siia ccipticidade de articu]aç.àü i.m re(le. Mei`ciona ai)(in;m
qut. "ijreientlti-se drticuldr esie c(}njunio d(i parceir()s de .icordo com a esi)ecilicidade

de cada atividade do trabalho de imi)lmentdção de URADs."
Ctjmlic'i(inant{`s

A i)rtjí)oneme dev(` aprtis(.nidr c`ompro\J.ii`tes dti sii.i capacidade de articulação ii;i

forimçã{> dc' re(ltis de iiistituíçõi.s pdrceiras i`om Sindicatos dos Trab.ilhadores e

Tr.ibalhadoras Rumis STTRs, Assoüiiç{-)es de Pi.()(luiores e Produioras Rur.iis,
Preíeiiuras Munii`ip.iis, Cãmaras di` vi`readorc]s c dcmdis instiiiiiçõc`s, coiiformi.
disposto iieste projeto. (p. 46)
Rc.t.tmiencl.içôes

Nã(j se aplic.i.

q m„t, proponen[e a,,rest.n„ .nsta,[`çõL.s. tt,,Tt,,ções nTa[er,ats e cap„,ú.üT ._a
=__'='±:rL±_'=':_`:_.'_'__J

tpt`nica e ope[.aciom] i].ira o dcsenvülvimi`nit) [las aiividades d(] projeto (iiiie.`{) 1)
iJusLiíjcativds

FUNPApl possui sede próprid l(i.`éili7.iitla m Ruéi Fabrícío d[` Árcia Ltião, n° 2350,

Liíiirro P:irque ltararé. É Íormad.i por s(')iios Íunda(lores, c()Iab()radores e parc`t`iros
comtituiiid{] i.qiiir)iiç (le multii]r()Íission.iis

qui` atuam

nas

áie.is dc.

agr{jnomiü,

jom.ilismo. .idminismção, d!reiio, biologia, economia, assistênc`ia socicil e pedagogia
dcntru tlt` um perspe{.iiva inierdisciplinar (.„). A se(le ocupa um áreLi d® l.000ni2,
{Iisp{)ndo de 01 s.ila de i.ecepç-ão, 0:3 tiscritórios, 01 sala p{ira reunjãti e 01 estúdio

t`om infi.tiesii.utui-a pard a c.ipiiição {Ie áu(lio e vídeos, (isi}aç'os todos climaii'/.ados,
ãi.ea experimeiit.il para ii.`s(iuisa eni horticultur.i, ()1 l.inchoiici{i`, ()1 biblioteca, 01

j.irdim om<imentdl e funtioml cim ldg{) ar[ilit`iiil. 02 banheiros addi.[éi(lt}s parii
i)e``s{)as com deficiôiic`ia.

A Fimpai}i dispõe iiii`da d{}s seguiiites equipai`ientos e vi`ícul{)s.. 0{i (`,omputadores
sendo 01 coiifjgurado com ilha de e{Iiç.ão: 15 Noiebook; Or] T.ibl(.is, 04 Impressortis,

st.ndo 02 muhifun(ionais e 02 a laser; 02 Máquims fott}gráficas; 03 Filmadoras 02
sL.miitmfissiomis; 03 Daias show com (t.lõ[is; 0Í3 C.iíx.is de s{tm ;`mpliíic`tida; 04
MicrofoiiLis; 02 (`ips: 03 Vc.íc`ul{)s, seiido 01 automó`'eis (. UI Pick-up`

Ctmdicioncintc.s

Nãt) se aplic.ti.

Ri`com]n(laç.ões

Não si` aiilii`a.
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DADOS DO AVALIADOR

Data

Assinatura

r„„.,_ ,{.L +,4L,.: ,út` W„ ,4üLL;O
Nome do avaliad6r
!

Francisco de Assis da silva Araújo

(

~ X{ `
'

23.11.2018

Matrícula
1413374

!

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

Este formulário 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 atribu'da; 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.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
Nome da lnstituição:

FUNPApl -Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do
Piaui.

Nome do Projeto:

Projeto URADs-lBAMA -Bacia do Parnai'ba -Território 1 -Sub-bacia PiauíCanindé.

CNPJ da lnstituição:

05.201.972/0001-68

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 sído, 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 que foi solicitado.

TABELA 1 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FINANCEIROS
1 - Parâmetros fínanceiros

Nota

Peso

1

4

Os insumos apresentados estão dentro do preço de mercado

Justificativas

Os parâmetro solicitado foram

parcialmente informado

complementações para o alcance integral do que foi solicitad 0.

no entanto

NotaPonderada

4
demanda

Condicionantes

a- Apresentar de forma detalhada as especificações técnicas dos equipamentos e

insumos, com efetivo custo de mercado e pesquisa de mercado com pelo menos 3
propostas de fornecedores diferentes. Caso o equipamento seja específico no mercado,
que sej.a apresentado no mínimo 2 cotações;
b-Nos itens Salários, remunerações e encargos é necessário, além da discriminação de

quais os tipos de profissionais serão necessários para execução das etapas, bem
comoutilização de referência conforme a convenção trabalhista da classe, ou classe
análoga nos termos da legislação vigente, somados os encargos trabalhistas, se
necessário;

c- Detalhar especificações de insumos e respectivas unidades de medida, de forma
que seja possível verificar a compatibilidade dos valores apresentados com os valores
de mercado, bem como apresentar cotações de preços, conforme previsto no item
13.3, "b", do edital (três fornecedores ou dois para insumos de difícil cotação).
Exemplo: material de escritório (papel sulfite A4 caixa com 10 pcts, caneta
esferográfica cx com 50 und); Combustível (Óleo diesel -unidade litro -valor unitário
-valor total) entre outros;

d- Os elementos referentes a deslocamentos, transporte, locomoção, passagens,
diárias, ajuda de custo, devem ser especificados com custos detalhados, especificar o
itinerário, meio de transporte utilizado, além das quantidades e valores;
-lmportante informar que essa ficha trata de uma analise exclusivamente financeira,

o dados que devem ser informados em planilhas com valores e a forma como se
chegou ao valor final do insumo, elementos como volumes, técnicas aplicadas e
quantidades fazem parte da análise do setor técnicos;

Recomendações

- E]aboração de Planilha(s) com matriz de dados não editáveis (garantindo
segurança às informações do proponente), onde se possa através de links,
notas de rodapé e outros mecanismos digitais, tanto executar, a agregação
para convergir os valores globais/totais (resumos totais), quanto o
desmembramento de dados para insumos de característica composta e/ou
analítica, quando se deseja à análise separada de seus componentes, sempre
individualizando os valores financeiros, com notas explicativas que
demonstrem cotações de mercado e/ou informações que a proponente achar
relevante (documento digital apto para análise em software livre).

i`

\ \sspatur.a

,.

Data
CfliT2i2:OrS

\\T

N

\m\"avaliador

GUALBRN\NESPAMPLONA

\J

Matricula
2041700

