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ANEXO VI
QUADRO DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO
A. FATORES DE PONTUAÇÃO
Critério

Detalhamento

Pontuação

Especificação da Proposta de Trabalho com
detalhamento de todas as atividades e etapas de
execução, bem como sua pertinência com o
objeto do contrato de gestão; cronograma de
atividades, pertinente com o Termo Técnico,
descrição da metodologia empregada para serem
alcançados os objetivos do contrato de gestão;
apresentação do sistema de avaliação e
monitoramento do processo, dos resultados e dos
impactos do projeto; apresentação de mecanismos
de sustentabilidade gerados a partir da execução
da Proposta de Trabalho;

0a1

Adequação do
Programa de Trabalho
ao Edital e ao Projeto Especificação do orçamento e de fontes de
receitas;
Básico
Definição de metas e indicadores de gestão
adequados à avaliação do desempenho e qualidade
na prestação dos serviços e respectivos prazos de
execução;

Pontuação
Máxima

4
0a1

0a1

Estipulação da política de preços a ser praticada,
observados os preços constantes do sistema de
registro de preços ou das tabelas constantes do
sistema de custos existentes no âmbito da
Administração Pública, desde que sejam mais
favoráveis;

0a1

Comprovação indicando a dimensão, o prazo, o
local e outros elementos caracterizadores da
Experiência técnica da execução de projetos congêneres ao objeto do
instituição
processo seletivo, executados com apoio
financeiro integral ou parcial do Estado do Rio de
Janeiro.

0a2

2
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Comprovação de execução de projeto congênere
ao objeto do processo seletivo com recursos da
própria instituição ou com apoio financeiro
integral ou parcial de pessoa jurídica de direito
privado ou de direito público, diversa do Estado
do Rio de Janeiro, até o limite de dois atestados,
indicando: (a) dimensão; (b) prazo: (b.1) o prazo
de execução do projeto não pode ter duração
inferior a 1 (um) ano; (b.2) o projeto não pode ter
sido executado há mais de dois anos, contados da
data de abertura do processo seletivo; (c) local; (d)
outros elementos caracterizadores.

Custo

0 a 2 (um ponto
para cada
atestado)

Menor preço com Recursos Humanos

2

Menor preço com Total de Custeio
(incluindo Despesas Gerenciais, Administrativas,
Custo Operacional e Investimentos)

1

Menor preço Total

1

TOTAL

4

10

1. Adequação do Programa de Trabalho ao Edital e ao Projeto Básico – Objetiva
avaliar a qualificação técnica da licitante em relação a sua aderência e expertise na
execução do projeto, utilizando para isso as melhores práticas da área em questão,
alinhadas as diretrizes estabelecidas no Termo Técnico e as políticas adotadas pela
SEELJE.
2. Experiência técnica da instituição – Objetiva avaliar o histórico da licitante no
aspecto técnico, com o sucesso de serviços similares ao especificado no Termo
Técnico.
3. Custo – Objetiva avaliar o valor ofertado pela licitante, sob o ponto de vista
econômico, avaliando o valor cobrado e a padronização dos valores constantes,
demonstrando todas as entradas e premissas relevantes do modelo/plano financeiro,
que deve conter os requisitos mínimos previsto no Termo Técnico.
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B. Critérios de Pontuação
Adequação do Programa de Trabalho ao Edital e ao Projeto Básico
Item

Critério

1. Especificação da Proposta de Trabalho com
detalhamento de todas as atividades e etapas de
execução, bem como sua pertinência com o
objeto do contrato de gestão.
Apresentação de documento da Proposta de
Trabalho que deverá conter todas as atividades
previstas, sistemáticas e assistemáticas, e suas
etapas de execução.
Modo de Apresentação: Conforme Roteiro

para Elaboração da Proposta de
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 0,20 pontos

Cronograma de atividades, pertinente com o
Termo Técnico, descrição da metodologia
empregada para serem alcançados os objetivos
do contrato de gestão;
Apresentação no documento da Proposta de
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 0,20 pontos

Apresentação do sistema de avaliação e
monitoramento do processo, dos resultados e
dos impactos do projeto; apresentação de
mecanismos de sustentabilidade gerados a partir
da execução da Proposta de Trabalho;
Comprovação da existência de sistema para o
acompanhamento e fiscalização da SEELJE.
Modo de Apresentação: Conforme Roteiro

para Elaboração da Proposta
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 0,60 Pontos

de

Pontuação

Capa e Sumário

0,02

Identificação adequada

0,02

Modelo
Gerencial
com
apresentação de Declaração ou
certificado de parceria autenticado.
Pontuação: 0,01 pontos por quesito
coerente; 0,02 por certificado ou
declaração, máximo 0,06 pontos;
0,03 pontos pela comprovação da
existência
de
modelo
de
transparência da Política de Gestão
de Pessoas a ser praticada.

0,16

Pertinência descrita quanto ao
objetivo quantitativo do projeto
Pontuação: 0,01 por metodologia
compatível
com
indicadores
previsto.
Pertinência descrita quanto ao
objetivo qualitativo do projeto
Pontuação: 0,025 por metodologia
compatível
com
indicadores
previsto
Pertinência descrita quanto ao
objetivo educacional do projeto
Pontuação: 0,05 por metodologia
compatível
com
indicadores
previsto.
Pertinência descrita quanto ao
objetivo de gestão do projeto
Pontuação: 0,025 por metodologia
compatível
com
indicadores
previsto
Modelo de transparência em página
da internet comprovado, Sistema
informatizado para o
acompanhamento com acesso online da SEELJE comprovado.
Pontuação: 0,30 comprovação da
transparência e 0,30 por
comprovação da existência de
sistema informatizado com acesso
on-line.

Total de
Pontos

0,05

0,05
1

0,05

0,05

0,60
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Especificação do orçamento e de fontes de
receitas.
Apresentação do detalhamento das despesas de
custeio e investimento e as fontes de receitas
para manutenção das atividades
Modo de Apresentação: Conforme Roteiro

para Elaboração da Proposta de
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 1 ponto
Definição de metas e indicadores de gestão
adequados à avaliação do desempenho e
qualidade na prestação dos serviços e
respectivos prazos de execução;

Quadro
de
despesas
em
conformidade com o modelo
contido no Anexo V.
Pontuação: 0,30 pontos
Demonstrativo de fontes de receitas
para manutenção das atividades
Pontuação: 0,20 pontos
Demonstrativo de outras fontes de
receitas, que não do Estado, para
incremento das atividades.
Pontuação: 0,50 pontos
Demonstração de Todas as metas e
indicadores previstos no Termo
Técnico.
Pontuação: 0,70 pontos

Apresentação das metas e indicadores de gestão
adequados minimamente aos estipulados no
Apresentação de novos indicadores
Termo Técnico.
e metas mensuráveis, compatível
Modo de Apresentação: Conforme Roteiro
com os objetivos estipulados no
para Elaboração da Proposta de
Termo Técnico.
Trabalho (Anexo V)
Pontuação:
0,10
pontos
por
indicador, máximo de 0,30 pontos.
Pontuação máxima: 1 ponto.
Estipulação da política de preços a ser praticada,
observados os preços constantes do sistema de
registro de preços ou das tabelas constantes do
sistema de custos existentes no âmbito da
Administração Pública, desde que sejam mais
favoráveis;
Apresentação da metodologia utilizada para a
mensuração dos custos a serem dispendidos
para a execução do projeto, a partir de valores
praticados no mercado, e políticas de preços ou
das tabelas constantes do sistema de custos
existentes no âmbito da Administração Pública,
Modo de Apresentação: Conforme Roteiro

para Elaboração da Proposta de
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 1 ponto

Apresentação de política de preços a
ser praticada com especificação do
roteiro e/ou norma a ser seguida.
Pontuação: 0,25 pontos
Apresentação de comprovante e
metodologia
utilizada
para
mensuração dos custos.
Pontuação: 0,25 pontos para
apresentação de comprovante e
metodologia na mensuração do
R.H.; Material e Utensílios;
Atividades Extras, Eventos e
Parcerias; Despesas Gerenciais,
Administrativas e Operacionais;
Investimento no total de 0,75
pontos.

0,30

0,20

1

0,50

0,70

1

0,30

0,25

1
0,75
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Experiência técnica da instituição
Item

Critério

Atestado de Capacidade Técnica
com cópia do contrato/convênio
indicando a dimensão, o prazo, o
local
e
outros
elementos
caracterizadores da execução de
projetos congêneres ao objeto do
processo seletivo, executados com
apoio financeiro integral ou parcial
do Estado do Rio de Janeiro. Não
Comprovação indicando a dimensão, o prazo, o pode ter sido executado há mais de
local e outros elementos caracterizadores da dois anos, contados da data de
execução de projetos congêneres ao objeto do abertura do processo seletivo
processo seletivo, executados com apoio
financeiro integral ou parcial do Estado do Rio
de Janeiro e de execução de projeto congênere Pontuação: 0,50 pontos por
ao objeto do processo seletivo com recursos da comprovante.
própria instituição ou com apoio financeiro
integral ou parcial de pessoa jurídica de direito
privado ou de direito público, diversa do Estado Comprovação, até o limite de dois
do Rio de Janeiro.
atestados com contrato/convênio,
indicando: (a) dimensão; (b) prazo:
Apresentação de comprovante que a licitante, (b.1) o prazo de execução do projeto
em prestação de serviços semelhantes, realizou não pode ter duração inferior a 1
atividades semelhantes indicando a dimensão do (um) ano; (b.2) o projeto não pode
projeto (locais, numero de beneficiários, prazo) ter sido executado há mais de dois
realizado nos últimos dois anos.
anos, contados da data de abertura
do processo seletivo; (c) local; (d)
Modo de Comprovação: atestado de capacidade outros elementos caracterizadores.
técnica bem como cópia do contrato/convênio,
com os indicadores informados.
Pontuação: 0,50 pontos por
comprovante.

Pontuação máxima: 2 Pontos

Pontuação

Total de
Pontos

1

2

1
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Custo
Item

Critério

Menor preço com Recursos Humanos
Apresentar o menor valor com despesas relativo
a Recursos Humanos do Projeto (incluído
encargos), dentre as propostas participantes na
licitação.
Modo de Comprovação: Conforme Roteiro

Menor
Preço
com
recursos
Humanos demonstrado na Proposta
Econômica

para Elaboração da Proposta de
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 2 Pontos
Menor preço com Total de Custeio (incluindo
Despesas Gerenciais, Administrativas, Custo
Operacional e Investimentos)
Apresentar o menor valor com despesas relativo
a Custeio (incluindo Despesas Gerenciais,
Administrativas,
Custo
Operacional
e
Investimentos), dentre as propostas participantes
na licitação.
Modo de Comprovação: Conforme Roteiro

para Elaboração da Proposta
Trabalho (Anexo V)
Pontuação máxima: 1 Ponto

de

Pontuação

2
Pontuação: 2 pontos para o menor
valor no quesito 1 ponto para o
segundo menor valor no quesito

Menor
Preço
demonstrado
Econômica

com
na

custeio
Proposta
1

Pontuação: 1 ponto para o menor
valor no quesito e 0,5 pontos para o
segundo menor valor no quesito.

Menor preço Tota
Apresentar o menor valor dentre as propostas Menor Preço total demonstrado na
Proposta Econômica
participantes na licitação.
Modo de Comprovação: Conforme Roteiro
para Elaboração da Proposta de Pontuação: 1 ponto para o menor
valor no quesito e 0,5 pontos para o
Trabalho (Anexo V)
segundo menor valor no quesito

Pontuação máxima: 1 Ponto

Total de
Pontos

1

4

