PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL DO XINGU
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS 02. 2017
Errata 1 – de 13/11/2017
1- No item 8.2. DOS CRITÉRIOS DA ETAPA DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
Onde se lê:
3)

O projeto está alinhado com pelo menos dois instrumentos de planejamento?

13)

O projeto irá beneficiar mulheres, jovens, crianças, indígenas, pescadores, ribeirinhos ou
quilombolas?

19)

Os meios de verificação estão compatíveis com as atividades?

26)

O prazo previsto para a execução do projeto é adequado para atingir os objetivos propostos?

27)

O valor total do projeto é compatível com as atividades previstas?

28)

O valor dos bens, materiais e serviços mais relevantes (acima de 30% do valor total do
projeto), do ponto de vista financeiro, a serem comprados ou contratados estão adequados
aos preços de mercado?

29)

A aquisição de bens, serviços, materiais, equipamentos e pessoal a serem contratados está
adequada às atividades e objetivos?

30)

Os bens, máquinas, equipamentos, serviços e materiais a serem comprados e/ou serviços ou
pessoal a serem contratados estão bem especificados?

Leia-se:
3)

O projeto encontra-se alinhado com pelo menos dois instrumentos de planejamento?

13)

O projeto irá beneficiar mulheres, jovens, crianças, indígenas, pescadores,
ribeirinhos ou quilombolas?

19) Os meios de verificação estão compatíveis com as atividades?
26) O valor total do projeto permite executar as atividades previstas?
27) O prazo previsto para a execução do projeto é adequado para atingir os objetivos propostos?
28) O valor total do projeto é compatível com as atividades previstas?
O valor total dos bens, materiais e serviços mais relevantes, do ponto de vista financeiro
29) (acima de 30% do valor total do projeto), a serem comprados ou contratados estão
adequados aos preços de mercado?

INSTITUTO DE AVALIAÇÃO DE PESQUISA, PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS
 Av. Brigadeiro Eduardo Gomes no 2610, 2o andar - Altamira, PA - CEP 68.372-020 –  (93)3515-6015
www.avaliacao.org.br - contatopdrsx@avaliacao.org.br

A aquisição de bens, serviços, materiais, equipamentos e pessoal a ser contratado
30) está adequada às atividades e objetivos

2- No ANEXO IX - FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
Onde se lê:
Atendeu Plenamente ao critério= 100% da pontuação
Atendeu superficialmente ao critério= 25% da pontuação
Leia-se:
Atendeu integralmente ao critério = 100% da pontuação
Atendeu ao critério fracamente = 25% da pontuação
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