ANEXO VII–BAREMA (CRITÉRIOS OBJETIVOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS)
Bloco 1 - Experiência da Entidade em ATER para a Agricultura Familiar nos últimos 10 anos

Item

Discriminação

Tema/Variável

Pontuação

Pontuação
Máxima

Formas de comprovação

120

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

50

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

50

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

Pelo menos 01 ano (40 pt)
Pelo menos 02 anos (60 pt)
Experiência em ATER para agricultores/as
familiares em municípios que integram o
Território base do Lote.

Pelo menos 03 anos (80 pt)
Pelo menos 04 anos (100 pt)
Mais de 04 anos (120 pt)

Experiência da Entidade em ATER
Pelo menos 01 ano (10 pt)
Pelo menos 02 anos (20 pt)
1.1

Experiência em ATER para agricultores/as
familiares em municípios que não integram Pelo menos 03 anos (30 pt)
o Território base do Lote.
Pelo menos 04 anos (40 pt)
Mais de 04 anos (50 pt)
Pelo menos 01 ano (10 pt)

Promoção da Igualdade de
Gênero e Geração

Experiência comprovada com formação
para mulheres rurais em municípios que
integram o Território base do Lote.

Pelo menos 02 anos (20 pt)
Pelo menos 03 anos (30 pt)
Pelo menos 04 anos (40 pt)

1

Mais de 04 anos (50 pt)
Pelo menos 01 ano (03pt)
Pelo menos 02 anos (05pt)
Experiência comprovada com formação
para mulheres rurais em municípios que
não integram o Território base do Lote

Pelo menos 03 anos (10pt)

20

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

40

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

25

Extrato do DOU/DOE ou cópia do
contrato/convênio (indicando
local de atuação)

Pelo menos 04 anos (15pt)
Mais de 04 anos (20pt)
Pelo menos 01 ano (10 pt)
Pelo menos 02 anos (15pt)
Experiência comprovada com formação
para Jovens rurais em municípios que
integram o Território base do Lote

Pelo menos 03 anos (20 pt)
Pelo menos 04 anos (300 pt)
Mais de 04 anos (40 pt)
Pelo menos 01 ano (05 pt)
Pelo menos 02 anos (10 pt)

1.2

Experiência da empresa ou
entidade nos temas objeto da
Chamada Pública

Experiência em projetos institucionais de
ATER executados no tema da Agroecologia Pelo menos 03 anos (15 pt)
ou sistemas de produção sustentáveis.
Pelo menos 04 anos (20 pt)
Mais de 04 anos (25 pt)

2

Áté 3 Grupos produtivos (20 pt)
Experiência em acompanhamento de
grupos produtivos que fazem a
comercialização direta em feiras e
mercados locais em municípios que
integram o Território base do Lote

50

Declarações dos/as
beneficiários/as com identificação
de CNPJ e/ou CPF, quantidade de
beneficiários, prazo do projeto,
objeto do projeto desenvolvido e
onde foi realizado (municípios)

45

Extrato do DOE, declaração do
órgão contratante ou cópia do
contrato/convênio com a
quantidade de beneficiários, prazo
do projeto, objeto do projeto
desenvolvido e onde foi realizado
(municípios)

Até 5 Grupos produtivos (30 pt)
Até 10 Grupos produtivos (40 pt)
Mais de 10 Grupos produtivos (50 pt)
Até 10 projetos (15pt)

Nº de projetos de organização da
produção, PRONAF, PAA e PNAE em
municípios que integram o Território base
do Lote

Até 20 projetos (25pt)
Até 30 projetos (35pt)
Mais de 30 projetos (45pt)

TOTAL

400
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Bloco 2 - Proposta Técnica

Item

2.0

Discriminação

Tema/Variável

Parcerias Institucionais

A proposta conta com alguma parceria
declarada de instituições de pesquisa,
ensino e extensão, como núcleos,
departamentos ou unidades de Institutos
Federais, Universidades, CETEP, EFA e
outras

Pontuação

Pontuação
Máxima

Formas de comprovação

1 declaração (10pt)
20
2 declarações (20pt)

Declarações da
entidade/instituição/centro com
CNPJ assinatura do responsável

Sim (40 pt)
A proposta demonstra conhecimento da
realidade e dos problemas a serem
enfrentados?

Parcialmente (20 pt)

40

Não (0pt)

Descrição da abordagem/estratégias de
promoção do desenvolvimento
agroecológico considerando os problemas
descritos
2.1

Fundamentação
Teórico/metodológica

Sim (40 pt)
Parcialmente (20 pt)

40

Não (0pt)

Análise da Proposta Técnica
conforme Roteiro (Anexo VI)

Sim (20 pt)
Descrição de metodologia de trabalho com
mulheres com enfoque na igualdade de
Parcialmente (10 pt)
gênero

20

Não (0pt)
Sim (20 pt)
Descrição de metodologia de trabalho com
Parcialmente (10 pt)
jovens

20

Não (0pt)

4

Sim (5pt)
Reunião de Articulação com os Parceiros

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)
Mobilização e Seleção das Famílias

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)

2.2

Descrição dos métodos e
ferramentas utilizadas nas
atividades pré-fixadas

Diagnóstico das UFP’s

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)

Análise da Proposta Técnica
conforme Roteiro (Anexo VI)

Sim (5pt)
Diagnóstico das Comunidades

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)
Planejamento Comunitário

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Levantamento para Regularização
Fundiária e CEFIR

Sim (5pt)

5

5

Parcialmente (2pt)
Não (0pt)
Sim (5pt)
Planejamento do Plano Produtivo
Sustentável da UPF

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)
Avaliação e Planejamento Anual – Ano 02

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)
Atualização da Diagnóstico da UFP ano 03

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)
Sim (5pt)
Avaliação Final

Parcialmente (2pt)

5

Não (0pt)

2.3

Monitoramento e Avaliação

Demonstração da metodologia de
monitoramento e avaliação das atividades
desenvolvidas com base nos resultados

Sim (50 pt)
50
Parcialmente (25 pt)

Análise da Proposta Técnica
conforme Roteiro (Anexo VI)

6

Não (0pt)

Veículos (carro e moto) (10 veículos ou
mais = adequado; de 05 a 09
veículos=Regular; menos de 05
veículos=insuficiente)

2.4

Estrutura de apoio para a
realização das atividades

Escritórios (01 escritório em um dos
municípios do Lote=adequado; escritórios
em municípios que não compõe o lote =
Insuficiente)

Adequado (20 pt)
Regular (10 pt)

Cópia Nota Fiscal/Contrato de
Locação

20

Cópia escritura imóvel/Contrato
de Locação

20

Cópia Nota Fiscal/Contrato de
Locação

Insuficiente (0pt)
Adequado (20 pt)
Insuficiente (0pt)

Adequado (20 pt)
Equipamentos de Informática (06
computadores ou mais=adequado; 04 a 05
Regular (10 pt)
computadores=Regular; menos de 04
computadores=insuficiente)
Insuficiente (0pt)

TOTAL

20

300
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Bloco 3 - Equipe Técnica

Item

Discriminação

Tema/Variável

Coordenadores das Equipes
Técnicas

Experiência profissional comprovada em
coordenação de projetos de
Desenvolvimento Rural para agricultores
familiares, suas comunidades e
organizações, assentamentos de reforma
agrária ou povos e comunidades
tradicionais, nos últimos 10 anos.

Pontuação

Formas de comprovação

40

Currículo e comprovantes
anexado à Proposta Técnica
conforme Modelo (Anexo VIII)

Pelo menos 1 ano (10 pt)
Pelo menos 2 anos (20 pt)
Pelo menos 3 anos (30 pt)
Acima de 3 anos (40 pt)

Pelo menos 1 ano (05 pt)
Experiência profissional comprovada de
assessoria pedagógica em projetos de
Desenvolvimento Rural Sustentável para Pelo menos 2 anos (10 pt)
agricultores familiares, suas comunidades
e organizações, assentamentos de reforma Pelo menos 3 anos (15 pt)
agrária ou povos e comunidades
tradicionais, nos últimos 10 anos.
Acima de 3 anos (20 pt)

3.1

Pontuação
Máxima

20

Currículo e comprovantes
anexado à Proposta Técnica
conforme Modelo (Anexo VIII)

Assessor/a Pedagógico/a
Pelo menos 1 ano (05 pt)

Experiência profissional na abordagem de
gênero e/ou juventude rural.

Pelo menos 2 anos (10 pt)
20
Pelo menos 3 anos (15 pt)
Acima de 3 anos (20 pt)

Técnicos de Campo

% de técnicos com experiência profissional Pelo menos 30%(20 pt)
comprovada de trabalho de ATER para
agricultura familiar em municípios que
Pelo menos 40% (30 pt)
integram o Território base do Lote nos

50

Perfil da equipe anexado à
Proposta Técnica conforme
Modelo (Anexo IX)

8

últimos 10 anos.

Pelo menos 50% (40 pt)
Acima de 50% (50 pt)
Pelo menos 30% (10 pt)

% de técnicos com experiência profissional Pelo menos 40% (15 pt)
comprovada de trabalho de ATER com
agroecologia e/ou sistemas sustentáveis de
Pelo menos 50% (20 pt)
produção nos últimos 10 anos.

30

Acima de 50% (30 pt)
Pelo menos 30%(10 pt)
% de técnicos com experiência profissional Pelo menos 40% (15 pt)
comprovada de trabalho de ATER com
mulheres nos últimos 10 anos.
Pelo menos 50% (20 pt)

30

Acima de 50% (30 pt)
Pelo menos 30% (10 pt)
% de técnicos com experiência profissional
comprovada de trabalho de ATER com
Pelo menos 40% (20 pt)
Juventude Rural ou com experiência em
mobilização juvenil e conhecimento nas
políticas públicas para a Juventude Rural Pelo menos 50% (25 pt)
nos últimos 10 anos.
Acima de 50% (30 pt)
%de técnicos formados em instituições ou
centros familiares de formação por
alternância.

30

Pelo menos 30%(10 pt)
30
Pelo menos 40% (20 pt)

9

Pelo menos 50% (25 pt)
Acima de 50% (30 pt)
Proporção de Técnicos que
residem em municípios do
Território que integram o Lote.

Relação Técnico residente no
Território/Técnico total

Proporção de gênero na
composição da equipe técnica

Relação Técnico sexo feminino/Técnico
total

25

Comprovante de residência em
municípios do Território que
integram o lote e indicação no
perfil (Anexo IX)

25

Indicação de sexo no Perfil da
equipe anexado à Proposta
Técnica conforme Modelo (Anexo
IX)

Pelo menos 40% (15 pt)
Pelo menos 50% (25 pt)

3.2
Pelo menos 40% (15 pt)
Pelo menos 50% (25 pt)

TOTAL

300

TOTAL DA PROPOSTA

1000
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