ANEXO XI - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PONTUAÇÃO DE PROPOSTAS
Tema

Critério

Variável

Qtde máxima
analisada

Valor por
Un.

Item
obrigatório

Bloco 1 - Experiência da Entidade
Nº de projetos de ATER para a promoção da
Nº de atividades executadas
agroecologia, da produção orgânica ou
(curso,oficina, seminário,
agroextrativismo executados na Bacia do Rio
assessoria, projetos...)
Doce

Pontuação
Total máx.

% Pontuação

400

37,7%

6

5

Não

30

2,8%

Experiência da empresa ou entidade em
Experiência da Instituição em ATER para a atividades de assessoria técnica em
Anos de experiência com o
Promoção da Agroecologia, Produção
assentamentos
de
reforma
agrária,
tema
Orgânica ou Agroextrativismo
comunidades de agricultores (as) familiares,
quilombolas e/ou indígenas

6

5

Não

30

2,8%

Elaboração e aprovação de projetos de
agroindustrialização para agricultura familiar Nº de projetos elaborados
e/ou assentados da reforma agrária

6

5

Não

30

2,8%

Elaboração e aprovação de projetos de
sistemas de irrigação, dessedentação animal, Nº de projetos
pecuária leiteira e de corte, manejo de elaborados/executados
sistemas agrícolas e implantação dos mesmos.

6

5

Sim

30

2,8%

Elaboração/retificação
ambientais rurais.

6

5

Sim

30

2,8%

10

5

Não

50

4,7%

Experiência da Instituição em elaboração
de projetos e execução de serviços
agropecuários
Experiência da Instituição em
elaboração/retificação de Cadastro
Ambiental Rural

de

cadastros Nº de cadastros
elaborados/retificados

Experiência de trabalho com mulheres rurais
Promoção da Igualdade de Gênero e
Geração

Anos de experiência
comprovada em formação
para mulheres rurais

Anos de experiência
comprovada em formação
para jovens rurais
nº de grupos produtivos
Experiência
em
elaboração
e
que fazem a comercialização
acompanhamento de projetos de organização
direta em feiras e mercados
produtiva e comercialização direta
locais acompanhados pela
Experiência de Trabalho com jovens rurais

Organização da Produção para
Comercialização

Experiência na formação e acompanhamento nº de projetos executados
de cooperativas e associações
no tema pela instituição
Experiência
em
elaboração
e nº de projetos elaborados e
acompanhamento de projetos destinados a executados de
mercados institucionais
comercialização para

Tema

Critério

Variável

10

5

Não

50

4,7%

10

5

Não

50

4,7%

10

5

Não

50

4,7%

10

5

Não

50

4,7%

Qtde máxima
analisada

Valor por
Un.

Item
obrigatório

Pontuação
Total máx.

% Pontuação

350

33,0%

Bloco 2 - Proposta Técnica
Estrutura Física
Estrutura Física e formato de organização
Organização
Demonstração do conhecimento da realidade
local e dos problemas a serem enfrentados
para a retomada de atividades agropecuárias

Fundamentação Metodológica

Tema

Demonstração da capacidade de atendimento
aos princípios instituídos na Política Nacional
de Ater e na Política Nacional de Agroecologia
e Produção Orgânica

Critério

Possui sede em algum dos
municípios que compõem o
lote (entidades locais)?
É classificado como
empreendimento de base
solidária (cooperativa,
A proposta demonstra
conhecimento da realidade
e dos problemas a serem
enfrentados
Descrição de metodologia
atende aos objetivos
mínimos listados no Edital?
Descrição atende as
diretrizes para trabalho com
mulheres com enfoque na
Descrição atende as
diretrizes para trabalho com
jovens com enfoque na
Descreve estratégia para
obtenção de certificados,
declarações, entre outros
Variável

Profissional com formação
superior nas áreas descritas
no Edital?
Profissional com pósgraduação (mestrado ou
doutorado)?
Coordenador(a) possui
experiência profissional nos
municípios do lote nos
Coordenador(a) possui
experiência de trabalho de
ATER voltado a
agroecologia, produção
orgânica, agroextrativismo,
Experiência com trabalho de ATER em
elaboração e aprovação de
agroecologia, gestão e organização da
projetos de sistemas de
produção, projetos locais e gestão social
irrigação, dessedentação
animal, pecuária leiteira e
de corte, manejo de
sistemas agrícolas e
implantação dos mesmos?
Profissional com formação
técnica nas áreas descritas
Formação acadêmica dos técnicos da equipe no Edital?
% de técnicos com
formação de nível superior
na equipe técnica (fora
% de técnicos com
experiência profissional
comprovada de trabalho de
ATER voltado a
agroecologia, produção
orgânica, agroextrativismo,
elaboração e aprovação de
projetos de sistemas de
irrigação, dessedentação
animal, pecuária leiteira e
Experiência com trabalho de ATER em de corte, manejo de
agroecologia, gestão e organização da sistemas agrícolas e
produção, projetos locais e gestão social
implantação dos mesmos.
% de técnicos com
experiência profissional
comprovada de trabalho de
% de técnicos formados em
instituições ou centros
familiares de formação por
alternância ou com
% de técnicos com
experiência profissional
comprovada de trabalho de
ATER com gestão e

Coordenadores das Equipes Técnicas

Técnicos de Campo

Composição da Equipe (fora coordenador) Quadro técnico

% Tema Meios de Comprovação

Declaração de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho de Classe,
Extrato do DOU ou declaração do órgão competente, Declarações dos/as
beneficiários/as identificados com CNPJ e/ou CPF, quantidade de
beneficiários, prazo do projeto, objeto do projeto desenvolvido e onde foi
realizado (municípios) e/ou publicações realizadas como produto dos
projetos
150

14%

100

9%

Declaração de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho de Classe,
Extrato do DOU ou declaração do órgão competente, Declarações dos/as
beneficiários/as identificados com CNPJ e/ou CPF, quantidade de
beneficiários, prazo do projeto, objeto do projeto desenvolvido e onde foi
realizado (municípios) e/ou publicações realizadas como produto dos
projetos

150

14%

Declaração de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho de Classe,
Extrato do DOU ou declaração do órgão competente, Declarações dos/as
beneficiários/as identificados com CNPJ e/ou CPF, quantidade de
beneficiários, prazo do projeto, objeto do projeto desenvolvido e onde foi
realizado (municípios) e/ou publicações realizadas como produto dos
projetos

Pt Total /
tema

% Tema Meios de Comprovação

Total do bloco

sim/não

100

Não

100

9,4%

100

9%

Documento do escritório em nome da entidade ou contrato de locação ou
contrato de comodato ou cessão de uso ou comprovantes de endereço em
nome da entidade (contas de água, luz, telefone)

sim/não

100

Não

100

9,4%

100

9%

Apresentação do Estatuto da entidade

30

1

Sim

30

2,8%

30

1

Sim

30

2,8%

30

1

Sim

30

2,8%

150

14%

Descritivo da proposta técnica.

30

1

Sim

30

2,8%

30

1

Sim

30

2,8%

Qtde máxima
analisada

Valor por
Un.

Item
obrigatório

Pontuação
Total máx.

% Pontuação

310

29,2%

Bloco 3 - Equipe Técnica

Formação acadêmica do Coordenador das
Equipes Técnicas

Pt Total /
tema

Total do bloco

Pt Total /
tema

% Tema Meios de Comprovação

Total do bloco

sim/não

15

Sim

15

1,4%

Diploma de conclusão de curso.

sim/não

15

Não

15

1,4%

Diploma de conclusão de curso.

sim/não

15

Não

15

1,4%

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

60

sim/não

15

6%

Sim

15

1,4%

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

sim/não

15

Sim

15

1,4%

Diploma de conclusão de curso.

100%

1%

Não

35

3,3%

Diploma de conclusão de curso.

100%

1%

Sim

35

3,3%

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

175

17%

100%

1%

Não

35

3,3%

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

100%

1%

Não

35

3,3%

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

Certificado de acervo técnico e/ou atestado de capacidade técnica emitido pela empresa.

100%

1%

Não

35

3,3%

% de técnicos do sexo
feminino

50%

2%

Sim

30

2,8%

% de técnicos locais

100%

1%

Sim

30

2,8%

1060

100,0%

Cópia do RG
60

6%
Comprovante de residência em um dos municípios do lote (conta de água,
luz, telefone)

Total máximo

