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ATO CONVOCATÓRIO Nº 23/2022 
MODALIDADE COLETA DE PREÇO – TIPO 3 
PROCESSO ADM nº 254/2022 

 

 

 

COLETA DE PREÇO Nº 23/2022 

MODALIDADE: COLETA DE PREÇO - TIPO 3 

Processo CILSJ nº 254/2022 

  

OBJETO: Contratação dos serviços de pessoa jurídica para execução do projeto 

Comitê nas Escolas – Capacitação em Educação Ambiental de docentes do ensino 

fundamental da Região Hidrográfica VIII com enfoque na Gestão e Conservação dos 

Recursos Hídricos. 

 

No Anexo V Cálculo de Pontuação Técnica do Ato Convocatório nº 23/2022 – 

Modalidade Coleta de Preço Tipo 3, onde se lê: 

 

A qualificação técnica será pontuada de acordo com os critérios definidos neste 

Anexo. Serão analisados os seguintes quesitos: 

 

 

QUESITO OBJETO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 
A - Experiência da 

PROPONENTE 
 

Atestado ou declaração em nome da 
PROPONENTE que comprove que a mesma 
executou  projetos de Educação Ambiental. 

2,50 2,50 

 
B - Experiência do Corpo Técnico 

ERRATA I 
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B1 – Coordenador do projeto  

Requisitos: Ensino superior 
completo em uma das 

seguintes formações: Biologia, 
Ciências Ambientais, Gestão 
Ambiental, Ciências Sociais, 

Pedagogia, Geografia e áreas 
afins, com experiência 

comprovada, de no mínimo 3 
anos, em coordenar projetos 
de capacitação em Educação 

Ambiental. 
 

Função: Coordenar, realizar 
planejamento técnico e 

operacional da equipe e das 
atividades do projeto, de 

maneira a garantir a 
mobilização adequada, êxito 

no curso de capacitação e nas 
outras ações previstas. 

 

Atestado ou declaração que comprove que 
o profissional indicado para a coordenação 
do projeto objeto do presente Ato 
Convocatório, possui experiência em 
coordenar projetos de Educação 
Ambiental. 

1,5 3,0 

B2 – 
Facilitador(es)/professor(es)  

Requisitos: Ensino superior 
completo com licenciatura 
e/ou graduação em pedagogia.   

Experiência comprovada, de no 
mínimo 2 anos, em projetos de 

capacitação em Educação 
Ambiental ou cursos 

ministrados para adultos. 

Função: Planejar e ministrar o 
curso de capacitação em 

Educação Ambiental; elaborar 
material didático e auxiliar na 
mobilização dos professores. 

Atestado ou declaração que comprove que 
o profissional possui 

1,0 2,0 

 

A nota da qualificação técnica (NQT) será calculada pela média aritmética entre 

a pontuação total obtida no quesito A (QA) e a pontuação total obtida no 

quesito B (QB), conforme fórmula a seguir: 
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𝑁𝑄𝑇 =
𝑄𝐴 + 𝑄𝐵

2
 

 
Serão desclassificadas as empresas que alcançarem NQT < 5,0, ou obtiverem 

nota zero em algum dos quesitos. 

 

Leia-se: 

 

A qualificação técnica será pontuada de acordo com os critérios definidos neste 

Anexo. Serão analisados os seguintes quesitos: 

 

QUESITO OBJETO PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 
A - Experiência da 

PROPONENTE 
 

Atestado ou declaração em nome da 
PROPONENTE que comprove que a mesma 
executou  projetos de Educação Ambiental. 

2,50 5,0 

 
B - Experiência do Corpo Técnico 

B1 – Coordenador do projeto  

Requisitos: Ensino superior 
completo em uma das 

seguintes formações: Biologia, 
Ciências Ambientais, Gestão 
Ambiental, Ciências Sociais, 

Pedagogia, Geografia e áreas 
afins, com experiência 

comprovada, de no mínimo 3 
anos, em coordenar projetos 
de capacitação em Educação 

Ambiental. 
 

Função: Coordenar, realizar 
planejamento técnico e 

operacional da equipe e das 
atividades do projeto, de 

maneira a garantir a 
mobilização adequada, êxito 

no curso de capacitação e nas 
outras ações previstas. 

 

Atestado ou declaração que comprove que 
o profissional indicado para a coordenação 
do projeto objeto do presente Ato 
Convocatório, possui experiência em 
coordenar projetos de Educação 
Ambiental. 

1,5 3,0 
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B2 – 
Facilitador(es)/professor(es)  

Requisitos: Ensino superior 
completo com licenciatura 
e/ou graduação em pedagogia.   

Experiência comprovada, de no 
mínimo 2 anos, em projetos de 

capacitação em Educação 
Ambiental ou cursos 

ministrados para adultos. 

Função: Planejar e ministrar o 
curso de capacitação em 

Educação Ambiental; elaborar 
material didático e auxiliar na 
mobilização dos professores. 

Atestado ou declaração que comprove que 
o profissional possui 

1,0 2,0 

 

 

A nota da qualificação técnica (NQT) será calculada pela média aritmética entre 

a pontuação total obtida no quesito A (QA) e a pontuação total obtida no 

quesito B (QB), conforme fórmula a seguir: 

 

 

𝑁𝑄𝑇 =
𝑄𝐴 + 𝑄𝐵

2
 

 
Serão desclassificadas as empresas que alcançarem NQT < 5,0, ou obtiverem 

nota zero em algum dos quesitos. 

 
 
 

São Pedro da Aldeia, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

 
CLAUDIA MAGALHÃES SILVA 

Presidente da Comissão  

Permanente de Licitação do CILSJ 


