ANEXO VI
Matriz de Critérios de Avaliação

Item

Critério de elegibilidade

1

Apresentação de proposta técnica com todos os
itens definidos no Anexo I - Diretrizes para
Elaboração das Propostas e currículos de equipe
multidisciplinar contendo minimamente as
formações e tempo de experiência solicitados

Item
1
1.1

1.2

1.3

Critérios de Avaliação Técnica

Elegibilidade

Atendeu = Elegível
Não atendeu = Não elegível
Elegível /
Não Elegível

Métrica

Avaliação de currículos e experiência através dos
diplomas, portifólios da equipe técnica proposta
(avaliação da robustez da equipe)

Apresentação de relação de trabalhos, artigos,
pesquisas similares com o escopo aderente a
Diretrizes de Elaboração das Propostas por
profissional com informações dos clientes para os
quais o serviço foi prestado, quando couber:

Apresentação de qualificação técnica através de
comprovação de atestado de capacidade técnica
emitido nos últimos 5 anos e descrição detalhada dos
trabalhos e empresas atendidas:

Plano de Trabalho

2.1

Descrição detalhada da metodologia e sua aderência
as Diretrizes para Elaboração das Propostas.
Detalhamento de cada atividade a ser desenvolvida,
aplicação de metodologias participativas para
envolvimento de pescadores, aquicultores, entes do
governo e experts da academia

Estratégia e dimensionamento dos recursos
distribuídos para cada atividade principal, entrega de
cada produto e logística, de forma que permita
avaliar a integração entre o desenvolvimento das

Peso%
40%

Currículo, qualificação técnica e experiência

2

2.2

Métrica

Até 30% da equipe com até 5 anos de
experiência: 5 pontos
De 30% a 70% da equipe com mais de 5 anos e
até 7 anos de experiência: 7 pontos
De 70% a 100% da equipe com mais de 7 anos de
experiência: 10 pontos

15%

Até 15 evidências 5 pontos
15 a 30 evidências 7 pontos
Mais de 30 evidências 10 pontos
15%

Até 3 evidências: 4 pontos
4 a 7 evidências: 6 pontos
8 ou mais evidências: 10 pontos

10%

60%
Aderência 25% = 3 pontos
Aderência 75% = 7 pontos
Aderência 100% = 10 pontos

Aderência 25% = 3 pontos
Aderência 75% = 7 pontos
Aderência 100% = 10 pontos

25%

15%

atividades (oficinas participativas, reuniões e
workshops) para a elaboração e entrega do Plano de
Recuperação da Pesca e Aquicultura

2.3

Aderência 25% = 3 pontos
Aderência 75% = 7 pontos

Gerenciamento dos processos.
Detalhamento dos processos de planejamento,
execução, avaliação das atividades principais
(oficinas, reuniões, seminários e workshops) e
entrega dos produtos de forma que permita aferir a
capacidade de gerenciamento de acordo com as
Diretrizes para Elaboração das Propostas
TOTAL

Aderência 100% = 10 pontos
20%

100%

