
 

Processo: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Edital de tomada 
de preços na modalidade, tipo Técnica e Preço” e TdR – Termo de Referência, contrato FunBEA 
095/2019. 

Interessado: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

Assuntos: Contrato Fehidro 095/2019, projeto COB_97/2019 com objetivos de 1) empresa de 
produção de vídeo, 2) empresa especializada em logística, 3) empresa de comunicação, 4) 
contratação de empresa de formação, 5) educador, e 6) comunicador. 

Ata de seleção referente ao Contrato Fehidro 95/2019, projeto COB_097/2019, conforme 
descrito na linha assunto acima.  

Os trabalhos se iniciaram às 15h do dia 16 de dezembro de 2019, tendo como base do FunBEA, 
sua sede legal a Rod. Washington Luiz, Km 235, CEP 13.565-905 – Bairro/Distrito Monjolinho - 
Município São Carlos – SP, e contou com a presença dos seguintes participantes:  

Presidente: Maria Henriqueta Andrade Raymundo, brasileira, divorciada, bióloga, educadora 
ambiental, portadora do RG n° 18.321.582-5 e do CPF n° 156.448.828-45, residente e 
domiciliada na Av. Paulo VI, n° 1.250, Jardim São Pedro, Cesar de Souza, Mogi das Cruzes - 
SP, CEP. 08820-340. 

Semiramis Biasoli, educadora ambiental. advogada, casada, brasileira, portadora do documento 
de identidade RG n°. 18.332.822 SSP/SP e CPF/MF n°. 092.560.148-90, Secretaria Geral do 
FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, residente à Estrada Rio das Pedras, n. 63, 
Bairro Sertão do Camburi, São Sebastião – SP, CEP 11.619-112. 

Evandro Albiach Branco, brasileiro, casado, pesquisador, arquiteto e urbanista, gestor ambiental, 
portador do RG 26856270-2 SSP/SP e do CPF 278996868-30, com endereço na Av. dos 
Astronautas, 1758, Jardim da Granja - São José dos Campos – SP, CEP 12227-010.  

A presidente anunciou a abertura da primeira tomada de preços: 1) Contratação de empresa 
especializada em produção de vídeo: Contrato FunBEA 095/2019 - edital 098/2019. 

Apresentou-se a seguinte organização:  

• Razão Social: Quality Serviços 

• CNPJ - 17.440.494-0001/28 

• Endereço: Av. Contorno, 865  -oão Monlevade - Minas Gerais. 

• fone: (31)98596-4203  

Tendo apenas um concorrente e após a análise da documentação recebida, a Comissão, decidiu 
por proceder novo chamamento de interessados para a contratação deste serviço. 



A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: edital 095/-096/201com objetivo 
de contratação de empresa de comunicação. Apenas uma empresa apresentou proposta: 

• Razão Social: Diagrama Editorial 

Endereço: rua XV de Novembro, 2.190 - sala08 - São Carlos/SP.  

Telefone: (16) 3413-9142. 

CNPJ: 10.851.661-0001/73. 

Responsáveis técnicos: Silvana Costa Guerra 

Tendo apenas um concorrente e após a análise da documentação recebida, a Comissão, decidiu 
por proceder novo chamamento de interessados para a contratação deste serviço. 

A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: Contrato 095/2019 – Edital 
100/2019 - Apoio Administrativo. 

Participou a seguinte empresa:  

• Razão Social: Quality Serviços 

• CNPJ - 17.440.494-0001/28 

• Endereço: Av. Contorno, 865  -oão Monlevade - Minas Gerais. 

• fone: (31)98596-4203  

Tendo apenas um concorrente e após a análise da documentação recebida, a Comissão, decidiu 
por proceder novo chamamento de interessados para a contratação deste serviço. 

A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: Edital 095/ - 099/2019 com 
objetivos de contratação de empresa de formação.  

Participaram as seguintes propostas: 

• Amanda Silveira Carbone 

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2001 ap. 16 bl. 69 
Alto de Pinheiros- CEP: 05458-001 - São Paulo - SP 
(11) 3022-9413/ (11) 93830800 
e-mail: amanda_scarbone@hotmail.com / as.carbone@usp.br 

• André Augusto Gutierres Fernandes Beati 

CPF: 296.410.018-76 

• Kelly Monaco Kollety 

Rua José Ferraz Pacheco, nº 157, Jardim São Francisco, Piracicaba-SP 

Telefone celular: (19) 981966262 | Telefone Fixo: (19) 33013686 



e-mail: kelly.coletti@hotmail.com 

• Thyago Braz Dantas da Silva 

Rua: Cônego Cristóvão, 36, Centro, Bananeiras-PB. CEP: 58220-000  

Telefone: (83)991045702  

e-mail: thyagobraz@yahoo.com.br 

Na etapa de habilitação, foram analisados os currículos a partir dos requisitos necessários 
apresentados no Termo de referência, pontuando-se conforme a seguir, considerando-se 01 
ponto por requisito. 

Amanda Silveira Carbone – Pontuação: 4,0 

André Augusto Gutierres Fernandes Beati – Pontuação: 5,0 

Kelly Monaco Kollety – Pontuação: 8,0 

Thyago Braz Dantas da Silva – Pontuação: 4,0 

 

Amanda Silveira Carbone 

REQUISITOS NECESSÁRIOS  
Graduação de nível superior; Graduação em Ciências Biológicas (concluído) 

Tenho Mestrado e Doutorado em Ciências, com 
ênfase em Saúde Ambiental, pela Faculdade de 
Saúde 
Pública/USP. Sou pesquisadora da Rede 
SIADES - Sistema de Informações Ambientais 
para o 
Desenvolvimento Sustentável e do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas - 
NapMC/ 
INCLINE - INterdisciplinary CLimate 
INvestigation Center. 

Experiência de atuação em projetos 
no Terceiro Setor em uma ou mais das 
temáticas: educação ambiental, 
planejamento e metodologias 
participativas, recursos hídricos; 
 

Coordenadora e consultora em Gestão e 
educação Ambiental no projeto “Conexões 
na mata atlântica: uma rede de oportunidades 
para a conservação”, cujo foco foi a realização 
de oficinas de sensibilização ambiental e a 
criação de dois coletivos ambientais para 
proteção de Unidades de Conservação. Projeto 
finalizado. 
Coordenadora do “projeto Moradia Urbana 
com Tecnologia Social”, para mobilização 
social 



e educação patrimonial, ambiental e financeira 
em residencial do programa Minha Casa 
Minha Vida, em Santa Terezinha de Itaipu, 
Paraná. Projeto finalizado. 
Gerente de projetos e consultora em Gestão e 
educação Ambiental no projeto 
“Educando entre águas: O Convívio entre Vida 
Natural e Humana na Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guadalupe”, para 
elaboração participativa de material educativo 
sobre 
a APA, junto a atores sociais da região. 
Prestação de serviço – Sindicato 
Implementar Polo 
de Educação Ambiental no Parque 
Municipal Nabuco (2015/2016), com vistas ao 
desenvolvimento de ações de educação 
ambiental junto à comunidade do entorno em 
relação a temas diversos, destacando-se 
resíduos sólidos, gestão ambiental e 
sustentabilidade. Feita publicação. Projeto 
Finalizado. Publicação também disponível on 
line 
em: 
http://www.institutosiades.org.br/publicacoes/ 
 Polo 
de Educação Ambiental no Parque 
Municipal do Lions Clube Tucuruvi 
(2015/2016), 
com vistas ao desenvolvimento de ações de 
educação ambiental junto à comunidade do 
entorno em relação a temas diversos, 
destacando-se resíduos sólidos, gestão 
ambiental e 
sustentabilidade. Feita publicação. Projeto 
Finalizado. Publicação também disponível on 
line 
em: 
http://www.institutosiades.org.br/publicacoes/ 
Dois cursos de extensão (90 horas cada) 
destinados a professores da rede 
pública estadual (Diretoria de Ensino - Região 
de Santo André) e da Escola Técnica Estadual 
(ETEC Júlio de Mesquita), voltados para 
atitudes e opções de consumo cada vez mais 
conscientes e que considerem as 



responsabilidades intra e intergeracionais. O 
projeto prevê 
uma publicação final. Projeto finalizado. 
Fundação Boticário, Iclei - Estudo sobre 
Adaptação Baseada em Ecossistemas no 
contexto Brasileiro (2014) - Trabalho 
disponível on line no quadro de Anexos: 
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-
que-fazemos/mudancasclimaticas/ 
Pages/default.aspx 
Sabesp - Indicadores de Sustentabilidade e 
Valoração de Serviços Ambientais para o Vale 
do 
Ribeira (SP) (2014) – Prestou serviços técnicos 
especializados para a identificação, seleção 
e análise de indicadores com foco na 
implementação de serviços de saneamento para 
os 
municípios operados pela SABESP no Vale do 
Ribeira – Estado de São Paulo. A consultoria 
ocorreu no período de fevereiro de 2014 a abril 
de 2015. Projeto finalizado. 

Experiência em elaboração de políticas 
públicas, planos, programas, projetos e 
publicações de livros na área de educação 
ambiental; 

comprovado (vários) 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
à educação ambiental;  

sem comprovação/não localizado 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
aos recursos hídricos; 

Tem projeto de saneamento 

Ter experiência em moderação de 
processos participativos em colegiados; 

sem comprovação/não localizado 

Domínio em digitação, internet, pacote 
Office/Libre Office; 

sem menção 

Disponibilidade para trabalho em fins de 
semana; 

sem menção 

Disponibilidade para contratação imediata; sem menção 
Disponibilidade para viajar; sem menção 

 

 

André Augusto Gutierres Fernandes Beati 

REQUISITOS NECESSÁRIOS  
Graduação de nível superior; Possui graduação em Química com 

Licenciatura Plena pela Universidade São 



Francisco (2004), Mestre (2007) e Doutor 
(2010) em Engenharia Mecânica pela 
UNICAMP, na área de materiais para 
aplicação eletrossíntese de peróxido de 
hidrogênio e degradação de compostos 
orgânicos. Possui Pós-Doutoramento 
(2010-2013) pelo Instituto de 

Química de São Carlos da USP (IQSC-
USP), 

Experiência de atuação em projetos no 
Terceiro Setor em uma ou mais das 
temáticas: educação ambiental, 
planejamento e metodologias 
participativas, recursos hídricos; 
 

Não localizada no currículo. Experiência 
na área de química que pode ter interface 
com recursos hídricos. 

Experiência em elaboração de políticas 
públicas, planos, programas, projetos e 
publicações de livros na área de educação 
ambiental; 

Não localizada no currículo. 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
à educação ambiental;  

Não localizada no currículo. 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
aos recursos hídricos; 

Não localizada no currículo. 

Ter experiência em moderação de 
processos participativos em colegiados; 

Experiência como professor. 

Domínio em digitação, internet, pacote 
Office/Libre Office; 

sem menção 

Disponibilidade para trabalho em fins de 
semana; 

ok 

Disponibilidade para contratação imediata; ok 
Disponibilidade para viajar; sem menção 

 

 

 

Kelly Monaco Kolleti 

REQUISITOS NECESSÁRIOS  
Graduação de nível superior; Universidade Metodista de Piracicaba. 

Bacharel em Ciências Jurídicas . Início em 
janeiro de 2011 - conclusão em dezembro 
de 2015. 

Experiência de atuação em projetos no 
Terceiro Setor em uma ou mais das 
temáticas: educação ambiental, 

Casa do Bom Menino 
[Outubro 2018 a Abril 2019] - Projeto 
Nossa Mata Com Vida. 



planejamento e metodologias 
participativas, recursos hídricos; 
 
Experiência em elaboração de políticas 
públicas, planos, programas, projetos e 
publicações de livros na área de educação 
ambiental; 

2018 - Simpósio em “Educação ambiental 
e transição para sociedades sustentáveis” - 
Laboratório de Educação e Política 
Ambiental - Oca (ESALQ/USP); 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
à educação ambiental;  

Advogada - comprovação 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
aos recursos hídricos; 

Advogada - comprovação 

Ter experiência em moderação de 
processos participativos em colegiados; 

Cursos: Ferramentas pedagógicas 
socioambientais; Programa Germinar: 
Desenvolvimento de facilitadores, Direito 
Ambiental e Participação Cidad - OK. 

Domínio em digitação, internet, pacote 
Office/Libre Office; 

sem menção 

Disponibilidade para trabalho em fins de 
semana; 

ok 

Disponibilidade para contratação imediata; sem menção 
Disponibilidade para viajar; ok 

 

Thyago Braz Dantas da Silva 

REQUISITOS NECESSÁRIOS  
Graduação de nível superior; Possui licenciatura em Biologia pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(2009). Especialista em Educação para 
Convivência com o Semiárido Brasileiro 
pela Universidade Federal da Paraíba 
(2012). 

Experiência de atuação em projetos no 
Terceiro Setor em uma ou mais das 
temáticas: educação ambiental, 
planejamento e metodologias 
participativas, recursos hídricos; 

Tem experiência em projeto pedagógico, 
com ênfase em educação ambiental, 
atuando principalmente nos seguintes 
temas: juventude e participação social, 
Resíduos Sólidos, higiênico - sanitária, 
ecoturismo, educação patrimonial e meio 
ambiente. 
Agência Mandalla - DHSA, 
MANDALLA, Brasil.  
2010 - 2010  
Vínculo: Professor, Enquadramento 
Funcional: Professor das oficinas de 
educação ambiental, Carga horária: 276  
Outras informações  



Projovem Trabalhador - Professor das 
Oficinas de Educação Ambiental 
(tem outros) 

Experiência em elaboração de políticas 
públicas, planos, programas, projetos e 
publicações de livros na área de educação 
ambiental; 

ok 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
à educação ambiental;  

não identificado 

Ter conhecimento da legislação pertinente 
aos recursos hídricos; 

Não informado 

Ter experiência em moderação de 
processos participativos em colegiados; 

Não informado 

Domínio em digitação, internet, pacote 
Office/Libre Office; 

ok 

Disponibilidade para trabalho em fins de 
semana; 

sem menção 

Disponibilidade para contratação imediata; sem menção 
Disponibilidade para viajar; residente na Paraíba - sem menção 

 

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital, e Considerada a pontuação, decidiu-se por 
habilitar a empresa de formação representada por Kelly Monaco Kolleti, CNPJ, 
33.601.262/0001-60. 

A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: Edital 095-096-2019, 
MODALIDADE PRODUTO, com objetivos de contratação de educador/educadora e 
comunicador. Identificou-se que não tiveram interessados nestes cargos e decidiu-se por 
proceder novo chamamento de interessados para a contratação destes serviços. 

Foi realizada divulgação em jornal de circulação regional, bem como circulada nas redes sociais, 
incluindo grupos de watsapp. 

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora decidiu encerrar os trabalhos relativos ao 
Contrato Fehidro 095/2019, com objetivos de 1) empresa de produção de vídeo, 2) empresa 
especializada em logística/apoio, 3) empresa de comunicação, 4) contratação de empresa de 
formação, 5) educador, e 6) comunicador, da qual foi lavrada a presente ATA, que depois de lida 
foi assinada. 

O resultado final deste far-se-á por meio de comunicação por e-mail e publicação no site do 
FunBEA – Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (www.funbea.org.br). 

 

 



 

Maria Henriqueta Andrade Raymundo 

CPF: 156.448.828-45 

 

Semíramis Biasoli 

CPF n° 092.560.148-90 

 

 

Evandro Albiach Branco 


