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ATO CONVOCATÓRIO 011/2020 

CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/IGAM/2017 

 

“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE 
MANEJO DA APA CACHOEIRA DA LAJINHA - UTE RIBEIRÃO DA MATA” 

 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO 
 

No dia 08 de fevereiro de 2021 às 11h00, reuniu-se a Comissão Técnica designada pela Agência Peixe 

Vivo, para avaliar a Proposta Técnica apresentada pela concorrente ECOSOUL PLANEJAMENTO, 

CONSULTORIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, proponente ao ATO CONVOCATÓRIO Nº 

011/2020, Lote 2, que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 

ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO DA APA CACHOEIRA DA LAJINHA - UTE RIBEIRÃO DA 

MATA”. Presentes os seguintes membros: Paula Fontoura Procópio (Presidente), Rayssa Balieiro 

Ribeiro e Jacqueline Evangelista Fonseca. A Comissão, após analisar as propostas técnicas 

apresentadas, procedeu à avaliação, conforme a seguir destacado: 
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Mínimo de pontos 

para habilitar

Pontos 

Máximos
ECOSOUL

i

Formulário 1 - Adequação da Proposta de Trabalho

Muito Bom: 16 pontos

Bom:13 pontos

Regular: 9 pontos

Fraco: 6 pontos

9 16 13

1

Coordenador: profissional com formação superior em Ciências Biológicas,

Geografia ou Engenharia Ambiental, com mestrado, com no mínimo 10 (dez)

anos de formação e experiência comprovada em coordenação de estudos, planos

ou projetos ambientais envolvendo os meios biológicos, físicos e socioeconômicos

em áreas protegidas e/ou ecossistema similar de Unidades de Conservação.

• O profissional deverá comprovar pelo menos 05 (cinco) anos de experiência

profissional nas atividades supracitadas.

• Este profissional será o responsável direto pelos trabalhos executados e deverá ser

o porta-voz da empresa junto à Agência Peixe Vivo.

3,5 (três e meio) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 14

(quatorze) pontos

7 14 14

1

Profissional com formação superior em Ciências Biológicas, com no mínimo 10

(dez) anos de formação, e experiência comprovada em estudos de fauna.

• O profissional deverá comprovar pelo menos 05 (cinco) anos de experiência

profissional nas atividades supracitadas.

3,5 (três e meio) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 14

(quatorze) ponto

7 14 14

1

Profissional com formação superior na área de ciências naturais - biologia,

engenharia florestal ou agronomia, com no mínimo 10 (dez) anos de formação,e

experiência comprovada em estudos de flora.

• O profissional deverá comprovar pelo menos 05 (cinco) anos de experiência

profissional nas atividades supracitadas.

3,5 (três e meio) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 14

(quatorze) pontos

7 14 14

1

Profissional com formação superior em Geografia ou Geologia, com no mínimo 05

(cinco) anos de formação, e experiência comprovada em diagnósticos ambientais do

meio físico: hidrografia, pedologia, geologia, geomorfologia e espeleologia.

• O profissional deverá comprovar pelo menos 05 (cinco) anos de experiência

profissional nas atividades supracitadas.

03 (três) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 12 (doze) pontos

6 12 9

1

Profissional com formação superior na área de geografia ou similar, com no

mínimo 05 (cinco) anos de formação, e experiência comprovada em

geoprocessamento, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), Sensoriamento

Remoto (SR) e trabalhos de cartografia voltados para caracterização e/ou

mapeamento de ambientes naturais.

03 (três) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 12 (doze) pontos

6 12 12

1

Profissional de nível superior, arqueólogo, biólogo, geólogo, historiador,

arquiteto ou na área de ciências humanas, com no mínimo 05 (cinco) anos de

formação, e experiência comprovada em levantamentos arqueológicos, arqueologia pré-

histórica, sítios fechados (grutas), arte rupestre, atividades de preservação,conservação

e educação patrimonial.

3 (três) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 09 (nove) pontos

3 9 9

1

Profissional com formação superior e experiência comprovada em estudos

socioeconômicos e mobilização social.

• O profissional deverá comprovar pelo menos 05 (cinco) anos de experiência

profissional nas atividades supracitadas.

3 (três) pontos para cada atestado técnico - pontuando no máximo 09 (nove) pontos

3 9 9

i

Qualificação da Equipe Chave

Formulário 2 - Composição da Equipe e Atribuição de Tarefas

Formulário 3 - Currículo da Equipe Chave Proposta

Formulário 4 – Atestados de capacidade técnica
39 84 81

94Nota Técnica

Ato Convocatório Nº 011/2020 “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE

PLANO DE MANEJO DA APA CACHOEIRA DA LAJINHA - UTE

RIBEIRÃO DA MATA – LOTE 2"

Avaliação do envelope Nº 02 -  Proposta Técnica

Critérios de Avaliação

CONTRATO DE GESTÃO Nº003/IGAM/2017
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Notas Explicativas: 

1) As pontuações apresentadas para a proponente, no quesito “Adequação da Proposta de 

Trabalho e Conhecimento do Problema” correspondem às médias aritméticas das pontuações 

individuais dos avaliadores, que, neste caso, foram realizadas em consenso; 

2) Na proposição de pontos, no que se refere ao Formulário 1 - “Adequação da Proposta de 

Trabalho e Conhecimento do Problema” apresentado pela concorrente, foram atribuídos 13 

(treze) pontos, conceito “bom”, pelo fato de ter atendido à maior parte dos subcritérios 

especificados para este formulário no Ato Convocatório. Entretanto, vale destacar que a 

proponente sugeriu alterações na metodologia especificada no Termo de Referência que 

precisam ser melhor avaliadas no caso de ser esta declarada a proposta vencedora, uma vez 

que a Comissão Técnica entende que parte das modificações sugeridas não se adequam ao 

contexto específico deste projeto. 

 

Observa-se que a concorrente apresentou os documentos exigidos para a “Qualificação da Equipe 

Chave”, com atestados técnicos válidos nas áreas exigidas para cada profissional, atingindo a pontuação 

final de 94 (noventa) pontos.  

Os profissionais indicados para compor a equipe-chave da concorrente estão listados a seguir: 

 

Equipe chave ECOSOUL 

Coordenador Patrícia Reis Pereira 

Biólogo Marcelo Ferreira de Vasconcelos 

Profissional de Ciências Naturais Arthur Schmidt Capella Junqueira 

Profissional do Meio Físico     Antoniel Silva Fernandes 

Profissional de Geoprocessamento    Rogério Dell'Antônio 

Profissional de Ciências Humanas  Fabiano Lopes de Paula 

Profissional de Socioeconomia e 
Mobilização Social  

Frederico Maciel 

 

 

Considerações Finais: 

Após avaliação das propostas, a Comissão Técnica conclui que a concorrente ECOSOUL 

PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA foi considerada tecnicamente 

habilitada por atender aos requisitos mínimos exigidos no certame.  

Todos os documentos constantes no envelope nº 02 - Proposta Técnica foram rubricados pelos 

membros da Comissão Técnica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a 
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presente Ata, que foi assinada pelos membros da Comissão Técnica da Agência Peixe Vivo. Esta Ata 

será publicada no site da Agência Peixe Vivo e do CBH Rio das Velhas.  

 
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2021 
 
 
  
                   

 
   
    Paula Fontoura Procópio          Rayssa Balieiro Ribeiro    Jacqueline Evangelista Fonseca              
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