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ANEXO III - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

A avaliação dos proponentes seguirá critérios objetivos e claros com finalidade de garantir à 
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal a possibilidade de contar com o parceiro mais 
bem capacitado para participar da realização do CIRCUITO BRASÍLIA JUNINA 2018.

A metodologia de pontuação dos critérios atenderá aos seguintes parâmetros:

- Grau pleno de atendimento do critério (2,0);

- Grau satisfatório de atendimento do critério (1,0);

- Não atendimento ou atendimento insatisfatório do critério (0,0).

As propostas apresentadas, conforme indicação de método acima, serão pontuadas a partir do 
quadro esquemático apresentado a seguir:

Critérios Item de 
Análise

Pontuação
máxima

Peso

A - Informações 
sobre ações a 
serem 
executadas, 
metas a serem 
atingidas, 
indicadores que 
aferirão o 
cumprimento 
das metas e 
prazos

A avaliação deste critério será feita a partir da análise de: 
• PARTE III -  Cronograma de Trabalho.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste
critério implica desclassificação da proposta

2,0 2,0

B - Adequação 
da proposta aos 
objetivos da 
política, do 
plano, do 
programa ou da 
ação em que se 
insere a 
parceria

A avaliação deste critério será feita a partir da análise de: 
• PARTE I -  Planejamento Técnico 

(Item 1: Etapas do Circuito).

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica a 
desclassificação da proposta

2,0 3,0
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C -  Elementos 
estruturantes da 
atividade ou 
projeto proposto

A avaliação deste critério será feita a partir da análise de:
• PARTE I -  Planejamento Técnico (Item 2: 

Atendimento a exigências de acessibilidade) -
(1.0) ; e

• PARTE I -  Planejamento Técnico (Item 3: Estratégia 
de Implementação de Praça de Alimentação) -
(1.0) .

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste 
critério implica desclassificação da proposta

2,0 4,0

D - Adequação da 
proposta ao valor 
de referência 
previsto no Edital

A avaliação deste critério será feita a partir da análise de: 
•  PARTE II -  Planejamento Financeiro.

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica 
desclassificação da proposta.

2,0 1,0

E - Qualidade 
técnica da 
metodologia 
proposta

A avaliação deste critério será feita a partir da análise de:
•  PARTE I -  Planejamento Técnico (Item 4: 

Qualificação da Equipe de Produção) -  (1,0); e
•  PARTE I -  Planejamento Técnico (Item 5: 

Demonstração da Qualidade Técnica da 
Metodologia) -  (1,0).

OBS.: A atribuição de nota "zero" neste critério implica 
desclassificação da proposta

2,0 3,0

Pontuação Máxima Global 26,0
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PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇAO:

I) As propostas serão avaliadas de acordo com os critérios técnicos indicados na tabela acima, 
possibilitando a totalidade de 26 (vinte e seis) pontos, sendo desclassificadas as propostas que 
obtiverem avaliação inferior a 13 (treze) pontos.

II) Cada proposta será avaliada por, no mínimo, dois avaliadores. A nota final será calculada por 
média aritmética entre as notas atribuídas por cada um dos avaliadores.

III) No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida no critério de julgamento C. Persistindo a situação de igualdade, o desempate 
será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento B, E, A 
e D. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais 
tempo de constituição no Distrito Federal e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

IV) A pontuação total de cada proponente será definida pela Comissão de Avaliação com base 
exclusivamente nos critérios acima indicados.

V) A Comissão de Avaliação poderá confirmar as informações indicadas na proposta pela 
entidade proponente por qualquer meio idôneo, inclusive mediante contato direto com empresas e 
responsáveis indicados.

VI) A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar a desclassificação da mesma, 
podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a organização proponente e 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime.
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