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1 -INTRODUCAo 

o presente Chamamento Publico de projetos, elaborado pela CoordenaC;8o Geral de 
Biocombustiveis (CGBIO) do Departamento de GeraC;8o de Renda e AgregaC;8o de Valor 
(DGRAV) da Secretaria da Agricultura Familiar (SAF) do Ministerio do Desenvolvimento 
Agrario (MDA) apresenta as orientac;oes para contrataC;8o e execuC;8o de servic;os para 
"Avalia~ao do componente de inclusao social e produtiva da Agricultura Familiar no 
Programa Nacional de Producao e Uso de Biodiesel". Este processo seletivo atende, de 
forma geral , aos agricultores familiares classificados conforme definido pela Lei n° 11 .326 de 
24 de julho de 2006. 

o Chamamento Publico de projetos e um instrumento importante para democratizar 0 
acesso e dar transparencias aos recursos destinados a implementar as politicas do MDA e 
da SAF, destacando-se 0 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(PRONAF) e as politicas de AgregaC;8o de Valor e GeraC;8o de Renda. E ainda um dos 
principais instrumentos para a execuC;8o orc;amentaria da aC;8o de DiversificaC;8o Econ6mica 
e AgregaC;8o de Valor da SAF/MDA, apoiando instituic;oes, que trabalham com essa tematica 
para a agricultura familiar. 

Em 2004 0 Governo Federal criou 0 Programa Nacional de ProdUC;80 e Uso do 
Biodiesel (PNPB), como aC;8o estrategica e prioritaria para 0 Brasil. Ele e conduzido e gerido 
p~r uma Comiss8o Executiva Interministerial (CEIB) , composta por 14 Ministerios, e por um 
Grupo Gestor, composto por 11 Ministerios, Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), 
Agencia Nacional do Petr6leo, Gas Natural e Biocombustfveis (ANP) , Petrobras e Embrapa. 

o Programa nasceu com 0 compromisso de viabilizar a produC;80 e 0 usc do biod iesel 
no pais, com foco na competitividade, na qualidade da sua prodUC;80, na garantia de 
seguranc;a de seu suprimento, na diversificaC;8o das materias-primas, no fortalecimento das 
potencialidades regionais para prodUC;80 de materias-primas, e, prioritariamente, na inclus80 
produtiva e econ6mica de agricultores familiares em todo pais. Em conformidade com a Lei 
n. 11 .097/2005 , de 13 de janeiro de 2005, no qual dispoe sobre a introduC;8o do biodiesel na 
matriz energetica brasileira e 0 Decreto n. 5.297, de 06 de dezembro de 2004, que institui 0 
Selo Combustivel Social a ser concedido a produtores de biodiesel que promovam a 
inclus80 social da Agricultura Familiar e da outras providencias. 

Dessa forma , 0 PNPB foi lanc;ado tendo 0 aspecto social como um de seus principais 
alicerces e representando uma 6tima oportunidade de inserC;8o de agricultores familia res e 
assentados da reforma agraria na cadeia de prodUC;80 do biodiesel , dada a existencia de 
aproximadamente quatro mil hoes de estabelecimentos rurais deste publico no Brasil. 

o Ministerio do Desenvolvimento Agrario/MDA integrante tanto da CEIB quanto do 
Grupo Gestor do PNPB, possui desde 0 inicio do Programa a importante responsabilidade 
de operacionalizar a sua estrategia social , criando formas de promover a inserC;8o 
qualificada de agricultores familia res na cadeia de prodUC;80 do biodiesel. Para isso 
desenvolve seu trabalho de forma prioritaria no gerenciamento do componente promotor da 
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inclusao produtiva e economica da agricultura familiar no PNPB: 0 Selo 
Social. 

o Selo Combustivel Social e um componente de identificac;ao institufdo por meio do 
Decreto Presidencial n° 5.297, de 06 de dezembro de 2004. E concedido pelo MDA a 
unidade industrial produtora de biodiesel que cumpre os criterios descritos nas suas 
normativas sobre 0 tema 1, e que confere ao seu possuidor 0 carater de promotor de inclusao 
social dos agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). 

A concessao do Selo Combustivel Social permite ao produtor de biodiesel ter acesso 
a alguns beneffcios como acesso a alfquotas de PIS/PASEP e COFINS com coeficientes de 
reduc;ao diferenciados para 0 biodiesel variando de acordo com a materia prima adquirida e 
regiao da aquisic;a02

, reserva de mercado de 80% do volume de biodiesel comercializado via 
leiloes da ANP no Brasil3, acesso a melhores condic;oes de financiamento no BNDES, Banco 
da Amazonia (BASA), Banco do Nordeste (BNB) e Banco do Brasil , entre outros. 

Como contrapartida destes beneffcios, 0 produtor assume a obrigac;ao de celebrar 
previamente contratos de compra e venda de materias primas com os agricultores familiares 
ou com suas cooperativas e com anuencia de entidade representativa da agricultura familiar, 
assegurar capacitac;ao e assistencia tecnica gratuita a esses agricultores, e adquirir um 
percentual mfnimo de materia prima destes para produc;ao de biodiesel. 

Para avaliar 0 cumprimento dessas obrigac;oes, 0 MDA realiza anualmente analises 
de concessao e manutenc;ao do Selo Combustfvel Social , baseado nas informac;oes 
eletronicas peri6dicas enviadas pelas usinas, nos resultados das visitas e analise 
documental nas unidades industriais e nos resultados das visitas e entrevistas com os 
agricultores familiares e/ou suas cooperativas contratados, sindicatos dos trabalhadores e 
trabalhadoras rurais e federac;oes da agricultura familiar. 

Essa metodologia de analise foi sendo reformulada e aprimorada a cada ano, 
baseada no aprendizado dos tecnicos do Ministerio, e nas novas ferramentas de 
monitoramento e analise criadas pelo MDA. Dessa forma , passados quase 07 anos de 
criac;ao do PNPB e do Selo Combustivel Social , 0 MDA entende como salutar e necessario a 
contratac;ao de um estudo tecnico que proporcione um olhar externo crftico ao atual estagio 
desse componente de identificac;ao, para com isso, sugerir e propor melhorias que objetivem 
qualificar ainda mais 0 processo. 

Atualmente , 35 unidades produtoras de biodiesel (60% do parque industrial produtor 
brasileiro) possuem a concessao de uso do Selo Combustivel Social junto ao MDA. Em 
2010 , todas essas usinas, juntas, compraram 1,65 milhoes de toneladas de graos e 61eos da 

1 Atualmente a norma que estabelece regras para concess8o, manutenC;8o, renovaC;8o e cancelamento do Selo 
Combustivel Social e a InstruC;8o Normativa do MDA nO 01 de 19 de fevereiro de 2009. 

2 Ver Decreto N° 5.297, de 6 de dezembro de 2004; Decreto N° 6.458, de 14 de maio de 2008 e Decreto N° 6.606, de 21 de 
outubro de 2008. 

3 Ver ResoluC;80 N° 5, do CNPE, de 3 de outubro de 2007. 

6 



r-c'A';:-
(~ 

agricultura familiar, totalizando compras de mais de R$ 1 bilh80, beneficiand -OO. . 
estabelecimentos e 59 cooperativas da agricultura familiar em todo Brasil. Itlt VI 

Ante 0 exposto, considerando os numeros significativos de participaC;;80 da agricultura 
familiar no PNPB, a importancia do Selo Combustivel Social como ferramenta de inclus80 
produtiva da agricultura familiar, em cumprimento as diretrizes do Governo Federal e em 
atendimento as aspirac;;oes da sociedade, no que diz respeito a implementaC;;80 transparente 
das polfticas publicas, a CGBIOD/DGRAV/SAF/MDA, no contexte de uma proposta de 
desenvolvimento rural sustentavel e geraC;;80 de renda via inclus80 produtiva da agricultura 
familiar, comunica as entidades interessadas a abertura do processo de Chamamento 
Publico de projetos de execuC;;80 para "Avaliacao do componente de inclusao social e 
produtiva da agricultura familiar no Programa Nacional de Producao e Uso de 
Biodiesel" . 

2. DI RETRIZES 

Os projetos apresentados dever80 contemplar as seguintes diretrizes: 

• Reducao da Pobreza Rural: desenvolver e implementar ac;;oes articuladas com as 
polfticas publicas voltadas a construC;;8o da equidade social , economica e valorizaC;;80 
da cidadania , visando a reduC;;8o da pobreza rural , da discriminaC;;80 e da exclus80 
dos agricultores familia res, com especial destaque aos territ6rios da cidadania. 

• Sistemas de Producao Sustentaveis: incentivar 0 usc de sistemas de produC;;80 
baseados nos principios da agroecologia, com 0 objetivo de orientar 0 desenho e 
manejo de agroecossistemas e ecossistemas aquaticos sustentaveis. 

• Geracao de Renda e Agregacao de Valor: implementar ac;;oes para a geraC;;80 de 
renda e ocupaC;;80 no meio rural , por meio de processos sustentaveis e organizaC;;80 
da produC;;80. 

• Seguranca Alimentar e Nutricional: fomentar, a partir do acompanhamento tecnico 
e capacitaC;;80 dos agricultores familiares, a diversificaC;;80 da produC;;80 e 0 consumo 
de alimentos regionais, com base nas especificidades culturais e em praticas 
alimentares promotoras da saude, de forma a garantir a seguranc;;a alimentar e 
nutricional das familias. 

• Genero. Raca e Etnia: assegurar que as ac;;oes do projeto estejam adaptadas aos 
diferentes territ6rios e realidades regionais. Construidas a partir do reconhecimento 
das diversidades e especificidades etnicas, de rac;;a , de genero e geraC;;80, e das 
condic;;oes socioeconomicas e culturais . 

• Participacao e MetodoloQias Participativas: desenvolver ac;;oes com base em 
processos participativos, que potencializem a participaC;;80 dos agricultores familia res , 
como instrumento de empoderamento e desenvolvimento de ac;;oes sustentaveis. 

• Territorios da Cidadania: atuar em conjunto com as demais organizac;;oes no 
processo de desenvolvimento territorial , garantindo 0 desenvolvimento sustentavel 
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nos territorios selecionados pela Secreta ria de Desenvolvimento 
Territorios da Cidadania do Governo Federal. 

e 

• Geracao e transferimcia de conhecimento: proporcionar para agricultores 
familiares acesso a tecnologias e tecnicas de produc;ao agricola vinculadas aos 
conceitos de sustentabilidade. 

3.0BJETIVO 

Este Chamamento Publico tem por objetivo selecionar 01 (um) projeto de entidade 
privada sem fins lucrativos para realizar "avalia~ao do componente de inclusao social e 
produtiva da agricultura familiar no Programa Nacional de Produ~ao e Uso de 
Biodiesel". 

o projeto deve avaliar as relac;oes entre 0 Ministerio do Desenvolvimento 
Agrario/MDA, as 35 empresas produtoras de biodiesel , detentoras do Selo Combustivel 
Social, seus agricultores familiares e organizac;oes economicas dos agricultores familiares 
contratados, assim como as representac;oes sindicais representativas da agricultura 
familiares envolvidas nos contratos. Estas relac;oes devem ser analisadas a luz dos criterios 
do Selo Combustivel Social , descritos nas Instruc;oes Normativas do MDA vigentes para 0 

tema. 

4. DA AREA GEOGRAFICA E ABRANGENCIA DO PROJETO 

o projeto devera ter como area de abrangencia todos os municipios dos Estados da 
Bahia , Sergipe, Paraiba , Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceara, Piaui , Maranhao, Minas 
Gerais, Sao Paulo, Parana, Santa Catarina , Rio Grande do Sui , Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sui , Goias, Tocantins e Para. 

5. DO PUBLICO BENEFICIARIO 

Os beneficiarios diretos do projeto serao os mais de 100 mil estabelecimentos dos 
Agricultores Familiares e 59 cooperativas da agricultura familiar que atualmente participam 
do PNPB como fornecedores de materia prima para biodiesel. 

A realizac;ao de uma avaliac;ao critica do atual estagio do Selo Combustivel Social 
objetiva gerar informac;oes para qualificar 0 seu gerenciamento. Logo, 0 presente trabalho 
proporcionara com que todos os estabelecimentos e cooperativas da agricultura familiar 
participantes do PNPB se beneficiem com 0 subsidio gerado para a atualizac;ao das politicas 
do MDA relacionadas ao biodiesel. 
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6. DA METODOLOGIA 

As orientac;oes basicas para a avaliac;ao do componente de inclusao social e 
produtiva da agricultura familiar no Programa Nacional de Produc;ao e Uso de Biodiesel 
encontram-se no ANEXO I deste Chamamento Publico. 

7. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros a serem utilizados advem do Orc;amento Geral da Uniao, 
alocados no Ministerio do Desenvolvimento Agrario/MDA. Outras fontes de recursos poderao 
ser utilizadas desde que a Secretaria da Agricultura Familiar tenha possibilidade de adotar 
as medidas necessarias para tal finalidade . 

7.1. DOS VALORES DA PROPOSTA 

Os projetos apresentados deverao ser de no maximo R$ 2.000.000 ,00 (dois milhoes de 
reais) , incluido neste teto 0 valor da contrapartida. 

Somente poderao ser apoiados projetos cujos recursos financeiros sejam 
exclusivamente para despesas de custeio (despesas correntes) , observando as vedac;oes 
do item 7.2. 

7.2. DAS DESPESAS VEDADAS 

• Despesas administrativas superiores ao maximo de 15% e em desconformidade ao 
exposto na Orientac;ao Normativa n001 do MDA, de 16 de novembro de 2009, anexo 
VIII ; 

• Despesas de capital (veiculos, maquinas e equipamentos, obras e instalac;oes, 
aquisic;ao de bens im6veis, etc.); 

• Elaborac;ao da proposta apresentada; 

• Gratificac;ao, consultoria ou qualquer especie de remunerac;ao ao pessoal com vinculo 
empregaticio com instituic;oes da administrac;ao publica federal , estadual ou 
municipal , direta ou indireta e instituic;oes que propoem 0 projeto ou com as 
instituic;oes parceiras; 

• Gratificac;ao, consultoria , assistencia tecnica ou qualquer especie de remunerac;ao 
adicional a servidores da administrac;ao publica ou empregados de empresa publica 
ou sociedade de economia mista ; 
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• Pagamentos de taxas, impostos, multas, juros ou correc;ao 
decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

• Pagamento de dividendos ou recuperac;ao de capital investido; 

• Compra de ac;oes, debentures ou outros valores mobiliarios; 

• Financiamento de divida; 

• Oespesas com capacitac;ao ou aplicac;ao de recursos em pessoal da area meio da 
entidade convenente; 

• Oespesas com publicidade que contenham nomes, simbolos ou imagens que 
caracterizem promoc;ao pessoal de autoridades ou pessoas, servidores ou nao, das 
instituic;oes proponentes ou executoras. (Oeixamos claro que as despesas com 
publicidade s6 poderao ser realizadas se tiverem carater educativ~ , informativo ou de 
orientac;ao social e desde que previstas no Plano de trabalho, conforme 0 inciso IX do 
art. 30 da Portaria Interministerial 127/2008). 

• Oespesas em data anterior a vigencia do instrumento; 

• Sera vedada a utilizac;ao, ainda que em carater emergencial , dos recursos para 
finalidade diversa da estabelecida no instrumento, ressalvado 0 custeio da 
implementac;ao das medidas de preservac;ao ambiental inerentes as obras constantes 
do Plano de Trabalho; 

• Sera vedado efetuar pagamento em data posterior a vigencia do instrumento, salvo se 
expressamente autorizada pela autoridade competente da concedente ou contratante 
e desde que 0 fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigen cia do 
instrumento pactuado; 

• Sera vedado a celebrac;ao de convenios em conformidade com 0 que esta previsto no 
Art. 6 da Portaria Interministerial 127/2008, especialmente aquelas descritas nos 
incisos II , IV, V, VII e VIII ; 

• Sera vedado realizar despesas a titulo de taxas de administrac;ao, de gerencia ou 
similar, bem como transferir recursos para clubes, associac;oes de servidores ou 
quaisquer entidades congeneres exceto para creches e escolas para 0 atendimento 
pre-escolar. 

7.3. DA CONTRAPARTIDA 

Uma das formas de evidenciar 0 interesse mutuo, entre Uniao e proponente, na 
execuc;ao do objeto pactuado e 0 aporte de contrapartida . Esta podera ser atendida por meio 
de recursos financeiros , ou em bens e servic;os, economicamente mensuraveis, em 
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conformidade com a Lei de Diretrizes Orc;amentarias/ LDO n° 
2010 e com a Portaria MDA n. 20, de 20 de maio de 2011 . 

o Ministerio do Desenvolvimento Agrario/ MDA exigira a comprovac;ao de que os 
recursos referentes a contrapartida legal estejam devidamente assegurados para 
complementar a execuc;ao do objeto do convenio . 

8. DOS PRAZOS 

• Recebimento das propostas: 04 a 18 de novembro de 2011 ; 

• Divulgac;ao dos resultados : de 21 a 22 de novembro de 2011 ; 

• Apresentac;ao de recursos : ate 05 dias uteis apos a divulgac;ao dos resultados; 

• Infcio da contratac;ao dos projetos: a partir da divulgac;ao dos resultados; 

9. DA HABILITACAo PARA APRESENTACAo DAS PROPOSTAS 

Somente poderao participar deste Chamamento as entidades privadas sem fins 
lucrativos que: 

• Possuam atribuic;6es estatutarias e/ou regimentais relacionadas a proposta 
apresentada , inclusive quanto a area de abrangencia do projeto a ser apresentado; 

• Atue nas areas de desenvolvimento rural e/ou inclusao social; 

• Possuam experiencia relacionada a proposta apresentada, 

• Em conformidade com 0 que preceitua 0 inciso IV do art. 2° do Decreto 6.170/2007, a 
entidade privada sem fins lucrativos devera comprovar ter desenvolvido, durante os 
ultimos 03 (tres) anos, atividades referentes a materia objeto do convenio ou contrato 
de repasse ; 

• Apresentem propostas que estejam em conformidade com 0 art. 15 da Porta ria 127 
de 29 de maio de 2008; 

• Nao serao celebrados convenios com entidades privadas sem fins lucrativos que 
tenham, em suas relac;6es anteriores com a Uniao, incorrido em algum das condutas 
do inciso V do art. 2° do Decreto n. 6.170/2007. 

E vedada a celebrac;ao de convenios e contratos de repasse com as entidades sem fins 
lucrativos que tenham como dirigentes agente politico de Poder ou do Ministerio publico, 
tanto quanto dirigente de orgao ou entidade da administrac;ao publica , de qualquer esfera 
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governamental , ou respectiv~ conjuge ou companheiro , bem como parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, ate 0 segundo grau , de acordo com 0 inciso II do artigo 6° da 
Portaria Interministerial nO 127 de 29 de maio de 2008. ~~ .. ~ 

t (FI~OV-~ 
~ -~) , 

,It . ( / 

10. DAS CONDICOES PARA APRESENTACAo DAS PROPOSTAS fL.f V 

a) Cad a instituic;ao poderc~ apresentar apenas uma proposta , sendo vedada a 
apresentac;ao da mesma por mais de uma instituic;ao ; 

b) 0 prazo de execuc;ao de cada projeto devera ser de ate 12 meses; 

c) Em nenhuma hip6tese sera permitida a terceirizac;ao dos servic;os para realizac;ao do 
objeto contratado; 

d) Para a contratac;ao dos projetos, as instituic;6es proponentes e seus dirigentes nao 
poderao estar em situac;ao de mora ou de inadimplencia junto a qualquer 6rgao ou 
entidade da administrac;ao publica direta e indireta ; 

e) A entidade devera estar credenciada e cadastrada no SICONV, nos termos da Portaria 
Interministerial nO 127 de 29 de maio de 2008 e suas alterac;6es - sitio -
www.convenios.gov.br/portai/legisiacao.html. em especial os Artigos. 17 e 18. 

11. DA APRESENTACAo DAS PROPOSTAS 

Para apresentac;ao das propostas, as instituic;6es deverao acessar 0 Portal de 
Convenios - SICONV e incluir a proposta no Programa - 4900020110129. 

Deverao ser apresentadas as seguintes informac;6es: 

• Objeto do programa que sera executado; 

• Justificativa (caracterizac;ao dos interesses reciprocos, a relac;ao entre a proposta 
apresentada e os objetivos e diretrizes do programa, indicac;ao do publico alvo e os 
resultados esperados) ; 

• Objeto e periodo de vigen cia do convenlo (prazo de execuc;ao) , considerando as 
etapas de selec;ao e formac;ao do candidato ; 

• Nome do banco e numero da agencia para a abertura da conta especifica ; 

• Valor global (valor do repasse + valor da contrapartida) ; 
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• Valor do repasse; 

• Valor da contrapartida (financeira e/ou bens e servic;;os) ; 

• Valor do repasse para 0 exercfcio 2011 ; 

• Valor do repasse em exercicios futuros se for 0 caso; 

• Participantes (executor e/ou interveniente, quando houver); 

• Anexar 0 Projeto Basico no campo "Projeto Basico/Termo de referencia" do SICONV, 
(ANEXO II); 

• Anexar 0 Plano de Trabalho (ANEXO III), Memoria de Calculo (ANEXO IV), Curricula 
da entidade proponente e das participes quando houver (ANEXO V) , Relac;;ao da 
equipe tecnica (ANEXO VI) e curriculos simplificados da equipe tecnica (ANEXO VII). 

Observa~ao: Apos a termino do cadastramento da proposta no SICONV e inserc;;ao dos 
anexos, esta devera ser enviada para analise, sendo que a data de envio devera respeitar a 
data maxima de recebimento das propostas. Somente serao consideradas as propostas que 
foram enviadas para analise. 

12. DA ANALISE E SELECAo DOS PROJETOS 

Encerrado 0 prazo estabelecido para recebimento dos projetos, a equipe tecnica do 
MDA fara a analise inicial quanto a habilitac;;ao das entidades proponentes e enquadramento 
das propostas nos termos deste Chamamento. As entidades habilitadas terao seus projetos 
analisados par uma camara tecnica , composta pela equipe tecnica da SAF podendo haver 
convidados indicados pela SAF. 

A avaliac;;ao das propostas sera realizada em duas fases, utilizando-se criterios 
definidos como eliminatorios e classificatorios. As propostas serao avaliadas e classificadas 
em ordem de pontuac;;ao, atingindo a maximo de 100 pontos. Serao consideradas 
classificadas as propostas que atingirem pontuac;;ao igual ou superior a 60 pontos. 

As propostas classificadas serao contratadas de acordo com a disponibilidade 
orc;;amentaria para este Chamamento Publico. 

Observa~oes: 

a) Apos 0 processo de seletivo, se houver necessidade, a Equipe Tecnica podera 
recomendar adequac;;oes no projeto. 
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b) 0 parecer da Equipe Tecnica devera conter 0 quadro de notas de\vidamlnte ,. 

preenchido, e assinado, e as recomenda90es para os ajustes necessarios ao pr01~t01 
quando pertinentes. Nos pareceres relativos as propostas nao selecionadas deverao constar 
as justificativas para a sua nao aprova9ao. 

c) A proponente podera tomar conhecimento do parecer relativo a sua proposta, para 
tanto e necessario que solicite por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias apos a divulga9ao dos 
resultados da sele9ao, e 0 MDA expedira correspondencia especffica, preservando a 
identifica9ao dos pareceristas. 

d) A proponente podera interpor recursos p~r meio de offcio ao Ministerio do 
Desenvolvimento Agrariol SAF, no prazo de ate 05 (cinco) dias apos a data de divulga9ao 
dos resultados. 

12.1 ETAPAS DE SELECAo 

ETAPA I: ANALISE DOCUMENTAL 

Esta etapa, de carater eliminatorio, realizado pela equipe tecnica da SAF/MDA, 
utilizara como criterios os itens a seguir discriminados. 0 nao atendimento a qualquer um 
deles acarretara na elimina9ao da proposta . 

a) Encaminhamento da proposta no prazo estabelecido; 

b) Estar habilitada conforme descrito no item 10; 

c) Envio do Projeto Basico (ANEXO II) ; 

d) Envio do Plano de Trabalho (ANEXO III) ; 

e) Envio da memoria de calculo (ANEXO IV) ; 

f) Envio do currfculo da entidade proponente (ANEXO V) ; 

g) Apresentar a rela9ao da equipe tecnica (ANEXO VI) 

h) Envio dos currfculos da equipe tecnica que ira atuar no projeto (ANEXO VII) ; 

ETAPA II: ANALISE TECNICA 

Essa etapa tem carater eliminatorio e classificatorio . As propostas aprovadas na 
Etapa I serao avaliadas conforme os seguintes criterios: 
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I - ESTRUTURACAO DO PROJETO PONTU"<;~~ f--) / 
A) Apresentac;ao adequada , elaborac;ao consistente , 

Peso 
Nota ~!,)rY 

preenchimento de dados essenciais. (0 a 5) Pontos 

1. Projeto basico: 0 projeto basico possui todos os itens 
listados no anexo II , de forma clara e articulada , tornando 3 
exequfvel a proposta . 

2. Plano de Trabalho: esta compatfvel com as informac;6es 
1 apresentadas no projeto basico e suas metas. 

3. Memoria de calculo: as atividades apresentadas na memoria 
de calculo estao compatfveis com 0 projeto basico e plano de 2 
trabalho 

II - ADEQUACAO DO PROJETO PONTUA<;Ao 

B) Articulac;ao e consistencia do projeto quanto a: diretrizes, 
Peso 

Nota (0 
Pontos metodologia, atividades e monitoramento e avaliac;ao. a 5) 

4. Diretrizes do Chamamento: 0 projeto contempla as 
1 diretrizes enunciadas neste Chamamento, com base no PNPB. 

5. Metodologia: Utiliza metodologias e tecnicas vivenciais para 
relacionar a teoria e a pratica , de modo a propiciar a execuc;ao 

2 do objeto proposto. Deixa clara a relac;ao de materiais e metodos 
a serem utilizados para 0 alcance do objeto deste Chamamento. 

6. Monitoramento e avalia~ao: Contempla estrategias 
consistentes de monitoramento e avaliac;ao a serem realizadas 
com apresentac;ao de indicadores consistentes (visitas in loco, 1 
lista de presenc;a, numero de capacitac;6es, relatorios gerados, 
etc.) 

C) Orc;amento 

7. Ha consistencia e adequac;ao do orc;amento proposto em 
relac;ao as atividades a serem desenvolvidas, nao havendo 
valores superestimados e/ou subestimados para as ac;6es 3 
propostas. 0 projeto atende aos limites estabelecidos no 
Chamamento. 

Pontuac;ao obtida (subtotal - 1) 

111- CAPACIDADE DE EX_ECUCAO E EXPE,RIENCIA DA 
PONTUA<;Ao ENTIDADE/QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA 

D) Capacidade de execuc;ao e experiencia institucional Pes Nota (0 Pontos 
0 a 5) 

8. Experiencia com 0 publico alvo: Apresenta comprovada 
experiencia na realizac;ao de atividades continuadas 3 
contemplando 0 publico e 0 tema definido neste Chamamento. 

E) Qualificac;ao da Equipe Tecnica da proponente Pes Nota (0 Pontos 
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a 5) ~ 0 --J ' --
9. Coordena~ao: Tem experiemcia na coordena9ao de projetos 1 !"i ifY'~ nas a90es prioritarias definidas neste Chamamento. 

10. Equipe Tecnica: Possuem forma9ao nas areas relacionadas 
aos temas que compoem 0 conteudo basico das a90es 2 prioritarias definidas neste Chamamento. A equipe apresenta 
forma9ao multidisciplinar. 

11. Experiencia profissional de campo: A equipe tecnica do 
projeto tem vivencia nas a90es prioritarias do projeto ou de 1 
natureza semelhante. 

SUBTOTAL 2 

PONTUACAo FINAL 

13. DISPOSICOES GERAIS 

• Havendo sobreposi9ao entre areas de abrangencia de dois ou mais projetos, cujas 
a90es prioritarias sejam as mesmas, caracterizando duplicidade de a90es, somente a 
proposta com maior pontua9ao, podera ser apoiada; 

• E obrigat6rio 0 usa da assinatura do Ministerio do Desenvolvimento Agn3rio , 
acompanhada da marca do Governo Federal (conforme orienta90es no site: 
www.presidencia .gov.br/estrutura_presidencia/Subsecretaria/marcas/governo_federall 
manuaLpatrocinio.pdf) , nos materiais de divulga9ao, listas de presen9a , de 
mobiliza9ao e nas publica90es decorrentes da execu9ao dos convenios ou dos 
contratos de repasse ; 

• As a90es publicitarias de projetos apoiados com recursos da Uniao deverao observar 
rigorosamente as disposi90es contidas no § 10 do art. 37 da Constitui9ao Federal , 
bem assim , aquelas consignadas nas Instru90es da Secretaria de Comunica9ao de 
Governo e Gestao Estrategica da Presidencia da Republica - atualmente a 
IN/SECOM-PR nO 31 , de 10 de setembro de 2003 ; 

• A entidade selecionada comprometer-se-a a disponibilizar ao cidadao, por meio da 
internet ou , na sua falta , em sua sede, consultar ao extrato do convenio , contendo, 
pelo menos, 0 objeto , a finalidade e 0 detalhamento da aplica9ao dos recursos ; 
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• 0 presente Chamamento Publico esta em conformidade com 0 Decreto n. 7.568, de 
16 de setembro de 2011 e Portaria Interministerial n. 127, de 29 de maio de 2008. 

Secr tario de Agricultura Familiar 

Para maiores informa~oes: 

Secretaria da Agricultura Familiar 
Coordena<;c3o Geral de Biocombustiveis 
SBN - Quadra 02, sobre loja, sala 03 
Edificio Sarkis 
Asa Norte 
Brasilia - OF 

Juliana Alves Ferreira Freitas 
Telefone : (61) 2020-0320 12020-0323 

SAF/MDA 

Endere<;o eletronico: julianaJreitas@consultor.mda.gov.br 

Andre Grossi Machado 
Telefone : (61) 2020-0323 
Endere<;o eletronico: andre.machado@consultor.mda.gov.br 
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