NOTA TÉCNICA Nº 058/2021/CG03

Assunto:

Avaliação das Propostas Técnicas recebidas no Ato Convocatório nº
11/2021.

Referência: Processo nº 094/2021.

INSTRUMENTO CONTRATUAL:

-

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para
elaboração dos Programas Municipais de
Educação

Ambiental

e

do

Plano

de

Educação Ambiental da Região Hidrográfica
II – Guandu/RJ com foco em recursos

EMPRESA:

-

ÁREA DE ABRANGÊNCIA:

RH-II.

COMITÊ:

Guandu.

DOCUMENTO EM ANÁLISE:

Propostas técnicas recebidas.

1. HISTÓRICO
Considerando o andamento do Processo nº 094/2021 para a contratação de
empresa especializada para elaboração dos Programas Municipais de Educação
Ambiental e do Plano de Educação Ambiental da Região Hidrográfica II –
Guandu/RJ com foco em recursos hídricos, conforme Carta nº 026/2021/CBH
Guandu-RJ, de 16 de abril de 2021, foi publicado o Ato Convocatório nº 11/2021
em 01/06/2021.
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hídricos.

A fase de habilitação do certame ocorreu na data de 24/06/2021, onde
compareceram 06 (seis) empresas interessadas. Nesta ocasião apenas 05 (cinco)
empresas foram consideradas habilitadas, sendo estas: PROFILL ENGENHARIA
E

AMBIENTE

S.A.,

EME

ENGENHARIA

AMBIENTAL

LTDA.,

ENVEX

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E
CONSULTORIA LTDA., e CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. A empresa
CICLOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. realizou interposição de recursos referente
a sua inabilitação na data de 28/06/2021, tendo essa sido indeferida nos termos do
Parecer nº 194/2021/AGEVAP/JUR.
A abertura dos envelopes das propostas técnicas das empresas habilitadas ocorreu
na data de 23/07/2021, sendo os seus conteúdos objeto de análise desta nota
técnica.
2. OBJETIVO
Esta nota técnica tem por objetivo analisar as propostas técnicas apresentadas
pelas empresas habilitadas no Ato Convocatório nº 11/2021, conforme condições
previstas no Anexo VIII - Pontuação Técnica do termo de referência.
3. ANÁLISE
Insta salientar que, conforme previsão do Anexo VIII - Pontuação Técnica, os

desconsiderados aqueles submetidos além do número máximo solicitado.
3.1. PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.
Para a proponente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. foram avaliados os
conteúdos dos seguintes atestados válidos submetidos para o Quesito A Capacidade Técnica da Empresa Proponente:
▪

Atestado de Capacidade Técnica nº 005/2020 (CAT 1824639), emitido pela
Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba do Sul, onde consta as
atividades inerentes ao desenvolvimento do Plano Estratégico de Recursos
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atestados foram avaliados por ordem de apresentação, portanto foram

Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e GuanduMirim;
▪

Atestado de Capacidade Técnica nº 00000.006245/2017-05 (CAT 1633161),
emitido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, onde consta
as atividades inerentes ao desenvolvimento do Plano Integrado de Recursos
Hídricos da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos Paranapanema;

▪

Atestado de Capacitação Técnica (CAT 1571668), emitido pela empresa SUL
LITORÂNEA, onde consta o desenvolvimento de Programas Ambientais para
as Linhas de Transmissão do Estado do Rio Grande do Sul, com a elaboração
de cartilhas, realização de palestras e treinamentos e participação em ações
de comunicação social com comunidades do entorno (Programa de
Conscientização Ambiental), além de um Programa de Educação Ambiental
e Comunicação Social; e

▪

Atestado de Capacitação Técnica (CAT 1138092), emitido pelo Estado do Rio
Grande do Sul, onde consta a elaboração da 1ª Etapa do Plano da Bacia do
Rio Caí, contendo como uma de suas etapas a construção de uma base
cartográfica georreferenciada compatível com a plataforma ArcGIS, além de
mapeamentos temáticos.

Dada a demonstração e a validade dos atestados apresentados pela empresa
PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. para o Quesito A, segue quadro com

Objeto - Pontuação da Empresa Proponente (Q A)

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado em elaboração de planos na área ambiental (Plano de
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de
Sanamento Básico ou Plano de Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado em atividades de mobilização social e/ou
comunicação social na área de educação ambiental ou
educomunicação.

1,25

1

3

Atestado em atividades e/ou projetos de análises ambientais
com utilização de ferramentas de geoprocessamento.

1,25

1

Total

5,00
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a pontuação obtida para o quesito.

Ainda sobre a proponente PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A. foram
avaliados os conteúdos dos seguintes atestados submetidos para o Quesito B Capacidade Técnica do Responsável Técnico:
▪

Atestado de Capacidade Técnica nº 005/2020 (CAT 1824639), emitido pela
Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba do Sul, onde consta a
participação do responsável técnico indicado na elaboração do Plano
Estratégico de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu,
da Guarda e Guandu-Mirim. É importante destacar que, segundo o atestado
entregue, o profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado de Capacidade Técnica, emitido pela empresa ECOPLAN, onde
consta a atuação do responsável técnico indicado na elaboração do Plano
Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul. É importante destacar
que, segundo o atestado entregue, o profissional atuou como responsável
técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado de Capacidade Técnica nº 005/2020 (CAT 1824639), emitido pela
Associação Pró-Gestão das Águas do Rio Paraíba do Sul, onde consta a
atuação do responsável técnico indicado na elaboração do Plano Estratégico
de Recursos Hídricos das Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda
e Guandu-Mirim, com atuação direta na coordenação da mobilização social e
atividades de definição do Programa de Ações da agenda de produção do

atestado entregue, o profissional atuou como responsável técnico na equipe
do projeto, conforme já citado; e
▪

Atestado, emitido pela empresa SKILL ENGENHARIA, onde consta a
execução de Serviços de Gestão Ambiental e Social das Obras de
Implantação da Rodovia BR-493/RJ, denominada Arco Metropolitano, com
participação do responsável técnico indicado na execução de um Programa
de Comunicação Social e Responsabilidade Social, além de um Programa de
Educação Ambiental. É importante destacar que, segundo atestado entregue,
o profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto.
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conhecimento e educação ambiental. É importante destacar que, segundo

Dada a apresentação dos atestados válidos pela empresa PROFILL ENGENHARIA
E AMBIENTE S.A. para o Quesito B, segue quadro com a pontuação obtida para o
quesito.
Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado como responsável técnico em elaboração de planos
na área ambiental (Plano de Educação Ambiental, Plano de
Recursos Hídricos, Plano de Sanamento Básico ou Plano de
Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado como responsável técnico em atividades de
mobilização social e/ou comunicação social na área de
educação ambiental ou educomunicação.

1,25

Objeto - Pontuação do Responsável Técnico (Q B )

Total

5,00
2

3.2. EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
Para a proponente EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. foram avaliados os
conteúdos dos seguintes atestados válidos submetidos para o Quesito A Capacidade Técnica da Empresa Proponente:
▪

Atestado Técnico de Execução de Serviços (CAT 1420200000979), emitido
pela empresa BRISA POTIGUAR ENERGIA, onde consta a execução de dos
Programas Básicos Ambientais em acordo com os programas existentes no
Complexo Eólico Brisa Potiguar, contando em seu escopo com a execução
de um Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental, entre outros
programas;
Atestado Técnico (CAT 1420130007152), emitido pela Prefeitura Municipal de
Piraúba, onde consta a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
do município;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 1420150005707), emitido pela
Prefeitura Municipal de Itaguara, onde consta a execução do Projeto de
Trabalho Técnico Socioambiental, contendo em seu escopo atividades de
capacitação profissional, educação sanitária e ambiental, ações informativas,
realização de audiências públicas e confecção e distribuição de brindes
informativos e educativos; e

▪

Não foi identificado atestado que mencionasse de forma explícita o uso de
ferramentas de geoprocessamento na execução de suas atividades.
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▪

Dada a demonstração e a validade dos atestados apresentados pela empresa EME
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. para o Quesito A, segue quadro com a
pontuação obtida para o quesito.
Objeto - Pontuação da Empresa Proponente (Q A)

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado em elaboração de planos na área ambiental (Plano de
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de
Sanamento Básico ou Plano de Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado em atividades de mobilização social e/ou
comunicação social na área de educação ambiental ou
educomunicação.

1,25

1

3

Atestado em atividades e/ou projetos de análises ambientais
com utilização de ferramentas de geoprocessamento.

1,25

0

Total

3,75

Ainda sobre a proponente EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. foram avaliados
os conteúdos dos seguintes atestados submetidos para o Quesito B - Capacidade
Técnica do Responsável Técnico:
▪

Atestado Técnico (CAT 1420150002597), emitido pela Prefeitura Municipal de
Rio Acima, onde consta a participação do responsável técnico indicado na
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. É importante destacar
que, segundo atestado entregue, o profissional atuou como responsável
técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado Técnico (CAT 1420200006913), emitido pelo SAAE Piumhi, onde

Diretor de Abastecimento de Água. É importante destacar que, segundo
atestado entregue, o profissional atuou como responsável técnico na equipe
do projeto;
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 1420150005707), emitido pela
Prefeitura Municipal de Itaguara, onde consta a participação do responsável
técnico indicado na execução do Projeto de Trabalho Técnico Socioambiental,
que conta com atividades de capacitação profissional, educação sanitária e
ambiental, ações informativas, realização de audiências públicas e confecção
e distribuição de brindes informativos e educativos. É importante destacar
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consta a participação do responsável técnico indicado na elaboração do Plano

que, segundo atestado entregue, o profissional atuou como responsável
técnico na equipe do projeto; e
▪

Atestado de Capacidade Técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de Mateus
Leme, onde consta a participação da empresa proponente na elaboração do
Projeto Técnico de Trabalho Social do Programa Habitacional Minha Casa
Minha Vida do Residencial Parque da Serra. No entanto este atestado não foi
considerado visto que o responsável técnico indicado não estava na condição
de responsável técnico do projeto, conforme indicado na equipe de execução
do projeto presente no atestado.

Dada a apresentação dos atestados válidos pela empresa EME ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA. para o Quesito B, segue quadro com a pontuação obtida para
o quesito.
Objeto - Pontuação do Responsável Técnico (Q B )

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

2

1

Atestado como responsável técnico em elaboração de planos
na área ambiental (Plano de Educação Ambiental, Plano de
Recursos Hídricos, Plano de Sanamento Básico ou Plano de
Resíduos Sólidos).

1,25

2

Atestado como responsável técnico em atividades de
mobilização social e/ou comunicação social na área de
educação ambiental ou educomunicação.

1,25

Total

3,75
1

3.3. ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

avaliados os conteúdos dos seguintes atestados válidos submetidos para o Quesito
A - Capacidade Técnica da Empresa Proponente:
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 4355/2019), emitido pela AGB Peixe
Vivo, onde consta a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
na Região do Submédio São Francisco;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 8848/2020), emitido pela Prefeitura
Municipal de Maituba, onde consta a elaboração do Plano Municipal de
Saneamento Básico;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 541/2021), emitido pela empresa
CONCER, onde consta a execução de Programas Ambientais, contando com
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Para a proponente ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. foram

atividades de elaboração de um Programa de Comunicação Social e um
Programa de Educação Ambiental; e
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 4396/2020), emitido pela Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu, onde consta a elaboração do Plano Municipal de
Gestão de Recursos Hídricos e Revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico com a menção do uso de ferramentas de geoprocessamento nas
Etapas 9 e 10 do projeto.

Dada a demonstração e a validade dos atestados apresentados pela empresa
ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. para o Quesito A, segue quadro
com a pontuação obtida para o quesito.
Objeto - Pontuação da Empresa Proponente (Q A)

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado em elaboração de planos na área ambiental (Plano de
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de
Sanamento Básico ou Plano de Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado em atividades de mobilização social e/ou
comunicação social na área de educação ambiental ou
educomunicação.

1,25

1

3

Atestado em atividades e/ou projetos de análises ambientais
com utilização de ferramentas de geoprocessamento.

1,25

1

Total

5,00

Ainda sobre a proponente ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. foram
avaliados os conteúdos dos seguintes atestados submetidos para o Quesito B -

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 4396/2020), emitido pela Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu, onde consta a participação do responsável
técnica indicado na elaboração do Plano Municipal de Gestão de Recursos
Hídricos e Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. É importante
destacar que, segundo atestado entregue, o profissional atuou como
responsável técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 8848/2020), emitido pela Prefeitura
Municipal de Marituba, onde consta a participação do responsável técnico
indicado na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. É
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Capacidade Técnica do Responsável Técnico:

importante destacar que, segundo atestado entregue, o profissional atuou
como responsável técnico na equipe do projeto;
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 541/2021), emitido pela empresa
CONCER, onde consta a participação do responsável técnico indicado na
execução de Programas Ambientais, contendo como atividade a elaboração
de um Programa de Comunicação Social e um Programa de Educação
Ambiental. É importante destacar que, segundo atestado entregue, o
profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto; e

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 540/2021), emitido pela empresa
CONCER, onde consta a participação do responsável técnico indicado na
execução de Programas Ambientais, onde consta como atividades a
elaboração de um Programa de Comunicação Social e um Programa de
Educação Ambiental. No entanto este atestado não foi considerado, visto que,
conforme exposto no Atestado de Capacidade Técnica entregue, trata-se da
execução parcial dos serviços (p. 34), cujo objeto foi concluído e atestado
através do CAT 541/2021. De acordo com Anexo VIII do Termo de Referência,
apenas serão considerados atestados de objetos concluídos.

Dada a apresentação dos atestados válidos pela empresa ENVEX ENGENHARIA
E CONSULTORIA LTDA. para o Quesito B, segue quadro com a pontuação obtida
para o quesito.
Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado como responsável técnico em elaboração de planos
na área ambiental (Plano de Educação Ambiental, Plano de
Recursos Hídricos, Plano de Sanamento Básico ou Plano de
Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado como responsável técnico em atividades de
mobilização social e/ou comunicação social na área de
educação ambiental ou educomunicação.

1,25

Total

3,75
1

3.4. MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.
Para a proponente MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA.
foram avaliados os conteúdos dos seguintes atestados válidos submetidos para o
Quesito A - Capacidade Técnica da Empresa Proponente:
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Pontuação por
Atestado

Objeto - Pontuação do Responsável Técnico (Q B )

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000491113), emitido pela
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, onde consta a elaboração da Revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico de Caraguatatuba/SP;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000373369), emitido pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde consta a elaboração do Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Belo
Horizonte/MG;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000589293), emitido pela AGB
Peixe Vivo, onde consta a elaboração de Diagnóstico de Propriedades Rurais
na sub-bacia do Ribeirão Carioca, em Itabirito, para subsidiar o Pagamento
por Serviços Ambientais aos proprietários, contando com a execução de
atividades de mobilização social e educação ambiental (Produto 5); e

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000301260), emitido pela AGB
Peixe Vivo, onde consta a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
do Rio Paraúna, contando com a utilização de sensoriamento remoto,
métodos

de

classificação

supervisionada

de

imagens,

produções

cartográficas, entre outros (Produto 3).
Dada a demonstração e a validade dos atestados apresentados pela empresa MYR
PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA. para o Quesito A, segue
quadro com a pontuação obtida para o quesito.
Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado em elaboração de planos na área ambiental (Plano de
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de
Sanamento Básico ou Plano de Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado em atividades de mobilização social e/ou
comunicação social na área de educação ambiental ou
educomunicação.

1,25

1

3

Atestado em atividades e/ou projetos de análises ambientais
com utilização de ferramentas de geoprocessamento.

1,25

1

Total

5,00

Ainda sobre a proponente MYR PROJETOS ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA
LTDA. foram avaliados os conteúdos dos seguintes atestados submetidos para o
Quesito B - Capacidade Técnica do Responsável Técnico:

Documento assinado digitalmente por: LEANDRO BARROS OLIVEIRA;LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA
A autenticidade deste documento 00039.000917/2021-18 pode ser verificada no site http://agevap.ikhon.com.br/verificador/ informando o código verificador: EE9158AB.

Página 10 de 15 - Revisão 03 – CSG F-0120

Objeto - Pontuação da Empresa Proponente (Q A)

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000491113), emitido pela
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba, onde consta a participação do
responsável técnico indicado na Revisão do Plano Municipal de Saneamento
Básico de Caraguatatuba/SP. É importante destacar que, segundo atestado
entregue, o profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000373369), emitido pela
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde consta a participação do
responsável técnico indicado na elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Belo Horizonte/MG. É
importante destacar que, segundo atestado entregue, o profissional atuou
como responsável técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000589293), emitido pela AGB
Peixe Vivo, onde consta que o responsável técnico indicado participou na
elaboração do Diagnóstico de Propriedades Rurais na sub-bacia do Ribeirão
Carioca, em Itabirito, para subsidiar o Pagamento por Serviços Ambientais
aos proprietários, contando com atividades de execução mobilização social e
educação ambiental (Produto 5). É importante destacar que, segundo
atestado entregue, o profissional atuou como responsável técnico na equipe
do projeto; e

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 0000000143731), emitido pela

responsável técnico indicado na elaboração dos Planos de Comunicação e
Mobilização Social, Implementação de ações de comunicação e mobilização
social, Projetos de Educação Ambiental e Implementação de Programas de
Educação Ambiental. É importante destacar que, segundo atestado entregue,
o profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto.
Dada a apresentação dos atestados válidos pela empresa MYR PROJETOS
ESTRATÉGICOS E CONSULTORIA LTDA. para o Quesito B, segue quadro com a
pontuação obtida para o quesito.
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Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde consta a participação do

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado como responsável técnico em elaboração de planos
na área ambiental (Plano de Educação Ambiental, Plano de
Recursos Hídricos, Plano de Sanamento Básico ou Plano de
Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado como responsável técnico em atividades de
mobilização social e/ou comunicação social na área de
educação ambiental ou educomunicação.

1,25

Objeto - Pontuação do Responsável Técnico (Q B )

Total

5,00
2

3.5. CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.
Para a proponente CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. foram avaliados os
conteúdos dos seguintes atestados válidos submetidos para o Quesito A Capacidade Técnica da Empresa Proponente:
▪

Atestado de Execução de Serviços - SC-097/14 (CAT 1420190005653),
emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde consta a execução
do Plano de Comunicação Social e Educação Ambiental, do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, além de outros estudos para fins de
licenciamento ambiental;

▪

Atestado (CAT 1420150006405), emitido pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, onde consta a execução de um Plano de Comunicação Social e
Educação Ambiental;

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 2814549/2021), emitido pela AGB

mobilização social e comunitária em torno da importância hídrica da estação
ecológica de fechos, em Nova Lima/MG; e
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 1420200005423), emitido pela IBIO,
onde consta a elaboração do Diagnóstico e Projetos em Imóveis Rurais,
contendo como subproduto do projeto a elaboração de um plano de
inteligência geográfica com concepção, construção e implantação de banco
de dados em ambiente de sistemas de informação geográfica.

Dada a demonstração e a validade dos atestados apresentados pela empresa
CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. para o Quesito A, segue quadro com a
pontuação obtida para o quesito.
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Peixe Vivo, onde consta a execução de serviços de comunicação social e

Objeto - Pontuação da Empresa Proponente (Q A)

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados

1

Atestado em elaboração de planos na área ambiental (Plano de
Educação Ambiental, Plano de Recursos Hídricos, Plano de
Sanamento Básico ou Plano de Resíduos Sólidos).

1,25

2

2

Atestado em atividades de mobilização social e/ou
comunicação social na área de educação ambiental ou
educomunicação.

1,25

1

3

Atestado em atividades e/ou projetos de análises ambientais
com utilização de ferramentas de geoprocessamento.

1,25

1

Total

5,00

Ainda sobre a proponente CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA. foram avaliados
os conteúdos dos seguintes atestados submetidos para o Quesito B - Capacidade
Técnica do Responsável Técnico:
▪

Atestado de Execução de Serviços - SC-097/14 (CAT 1420190005653),
emitido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde consta a
participação do responsável técnico indicado na elaboração do Plano de
Comunicação Social e Educação Ambiental, do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos, além de outros estudos para fins de licenciamento
ambiental. É importante destacar que, segundo atestado entregue, o
profissional atuou como responsável técnico na equipe do projeto;

▪

Atestado (CAT 1420150006405), emitido pela Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, onde consta a participação do responsável técnico indicado na

importante destacar que, segundo atestado entregue, o profissional atuou
como responsável técnico na equipe do projeto;
▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 2814549/2021), emitido pela AGB
Peixe Vivo, onde consta a participação da empresa proponente na elaboração
de serviços de comunicação social e mobilização social e comunitária em
torno da importância hídrica da estação ecológica de fechos, em Nova
Lima/MG. No entanto este atestado não foi considerado visto que o
responsável técnico indicado não estava na condição de responsável técnico
do projeto, conforme indicado na equipe de execução do projeto presente no
atestado, onde consta como “equipe de apoio”; e
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elaboração do Plano de Comunicação Social e Educação Ambiental. É

▪

Atestado de Capacidade Técnica (CAT 1420200005423), emitido pela IBIO,
onde consta a participação do responsável técnico indicado na elaboração do
Plano de Mobilização Social e Educação Ambiental (Produto 3). É importante
destacar que, segundo atestado entregue, o profissional atuou como
responsável técnico na equipe do projeto.

Dada a apresentação dos atestados válidos pela empresa CONSOMINAS
ENGENHARIA LTDA. para o Quesito B, segue quadro com a pontuação obtida para
o quesito.
Objeto - Pontuação do Responsável Técnico (Q B )

Pontuação por
Atestado

Número de Atestados
Válidos Enviados
2

1

Atestado como responsável técnico em elaboração de planos
na área ambiental (Plano de Educação Ambiental, Plano de
Recursos Hídricos, Plano de Sanamento Básico ou Plano de
Resíduos Sólidos).

1,25

2

Atestado como responsável técnico em atividades de
mobilização social e/ou comunicação social na área de
educação ambiental ou educomunicação.

1,25

Total

3,75
1

4. CONCLUSÃO
Tendo em vista que todas as empresas habilitadas atenderam às exigências
mínimas para a entrega de atestados e alcançaram pontuação mínima, nenhuma
foi desclassificada nesta etapa.
Abaixo segue quadro com a Nota de Qualificação Técnica (NQT) para a etapa de

Pontuação
Quesito A

Pontuação
Quesito B

NQT

MYR

5,00

5,00

10,00

PROFILL

5,00

5,00

10,00

ENVEX

5,00

3,75

8,75

CONSOMINAS

5,00

3,75

8,75

EME

3,75

3,75

7,50

Empresa Proponente
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avaliação das propostas técnicas.

5. ENCAMINHAMENTO
Dar continuidade ao Ato Convocatório nº 11/2021.

Resende/RJ, 12 de agosto de 2021.

(assinado eletronicamente)
Lucas Pereira de Almeida

(assinado eletronicamente)
Leandro Barros Oliveira
Gerente de Recursos Hídricos
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Especialista em Recursos Hídricos

