
Processo: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL / Edital de tomada de
preços na modalidade Termo de Referência

Interessado: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Assuntos: Contrato Fehidro 008/2021, projeto “Mapeia EA CBH-RB - Mapeamento e diagnóstico
de ações e espaços coletivos de educação ambiental da  Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape
e Litoral Sul”, com objetivos de 1) contratação de comunicador, Termo de Referência 010/2021; 2)
contratação de educador(a) ambiental, Termo de Referência 011/2021; 3) contratação de comunicador,
com ênfase em gestão de mídias digitais, designer gráfico e webdesigner, Termo de Referência
012/2021; 4) contratação de empresa para apoio logístico, Termo de Referência 013/2021.

Ata de encerramento dos trabalhos referente ao Contrato Fehidro 008/2021, projeto “Mapeia EA
CBH-RB - Mapeamento e diagnóstico de ações e espaços coletivos de educação ambiental da
 Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul”, conforme descrito na linha assunto acima.
Os editais foram disponibilizados no site do FunBEA no dia 19 de agosto de 2021. Além disso, foi
realizada a publicação em jornal de circulação regional, além da divulgação via email marketing e
whatsapp, com apoio do CBH RB. O recebimento das propostas se deu do dia 19 de agosto de 2021
ao dia 03 de setembro de 2021, 09h.

Os trabalhos se iniciaram às 10h do dia 03 de setembro de 2021, 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:

Vice Presidente do FunBEA: Marcos Sorrentino, brasileiro, professor universitário, casado, portador do
RG no 6.754.218-9 e do CPF no. 956.161.448-00, residente e domiciliado na Rodovia SP 135 km 10
Distrito de Tupi; Piracicaba SP, CEP 13428-970.

Secretaria Geral do FunBEA: Semíramis Biasoli, brasileira, advogada e educadora ambiental, casada,
portadora do RG n°. 18.332.822 SSP/SP e CPF/MF n°. 092.560.148-90, residente e domiciliada à
Estrada Rio das Pedras, n. 63, Bairro Sertão do Camburi, São Sebastião – SP, CEP 11.619-112.

Conselheira do FunBEA: Rachel Trajber, brasileira, socióloga, divorciada, portadora do RG no
5.907.113-8 SSP/SP e do CPF n° 062.428.418-27, residente e domiciliada na Rua Alameda Santa
Isabel, no 104, Chácaras Cataguá, Taubaté/SP, CEP 12093-250.

A Secretária Geral anunciou a análise das propostas recebidas atendendo ao primeiro Termo de
Referência:

1) Contratação de comunicador, Termo de Referência 010/2021.
Confirmaram o recebimento do convite para participação no processo de contratação correspondente:

A) Grace Luzzi
B) Ana Patrícia Arantes
C) Mirian Stella Rother
D) Vanessa De Cassia Piazza

Apresentaram-se as seguintes candidatas, dentro do prazo estabelecido pelo edital (até dia 03 de
setembro, às 09h):

1. Grace Luzzi



2. Ana Patrícia Arantes

3. Vanessa De Cassia Piazza

A presente análise foi realizada conferindo se as candidatas participantes atendiam aos critérios do
referido edital. Após a análise da documentação recebida para o Termo de Referência 010/2021, todas
as  candidatas foram habilitadas  e pontuaram conforme a seguir:

Análise do Curriculum Vitae Pontos
Máximos

Empresa
1

Empresa
2

Empresa
3

(i) Graduação em Jornalismo ou áreas
correlatas

● Possui graduação nas áreas mencionadas-10
● Não possui graduação ou possuir em outras

áreas - Eliminatório

10 10 10 10

(ii) Experiência de atuação como
comunicador(a) com a temática de
recursos hídricos.

● Três ou mais documentos comprobatórios-10
● Dois documentos comprobatórios-6
● Um documento comprobatório-3
● Não possui experiência de atuação - Eliminatório

10 10 10 10

(iii) Experiência de atuação em organizações
do terceiro setor em uma ou mais das
temáticas: educação ambiental,
educomunicação, articulação, recursos
hídricos

● Três ou mais documentos comprobatórios-10
● Dois documentos comprobatórios-6
● Um documento comprobatório-3
● Não possui experiência de atuação- Eliminatório

10 10 10 0

Total (Maximo)= 30 30 30 20

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital. As candidatas Grace Luzzi e Ana Patrícia Arantes
empataram na etapa de pontuação de apresentação dos documentos. Já a candidata Vanessa De Cassia
Piazza apresentou de forma satisfatória a organização dos documentos para a participação, sendo
habilitada para a fase de pontuação. Entretanto, conferindo os documentos com maior profundidade
verificou-se que as comprovações para o item (iii), que se refere a experiência de atuação em
organizações da sociedade civil, são em sua maioria participações em eventos/divulgações, não ficando
clara sua atuação e as organizações relacionadas. Por esse motivo, a pontuação da candidata foi zerada
neste item, ficando atrás das outras duas candidatas na pontuação final.
Da análise da documentação enviada pelas duas empresas candidatas que atingiram a pontuação
máxima, verificou-se que a empresa Grace Luzzi possui grande experiência enquanto produtora de
conteúdo audiovisual, o que não se mostra totalmente compatível com a proposta do TdR em questão,
que visa articulação de atores estratégicos, construção de plano de comunicação, desenvolvimento de
email marketing (detalhes no termo de referência) – competências estas que a candidata Ana Patrícia
Arantes apresenta maiores condições de assumir para o pleno comprimento das metas do projeto. A
comissão, portanto, decidiu por contratar Ana Patrícia Arantes MEI.

A Secretária Geral procedeu então à abertura do seguinte processo:



2) Contratação de educador(a) ambiental, Termo de Referência 011/2021.

Confirmaram o recebimento do convite para participação no processo de contratação correspondente:
A) Rafael França Guimarães de Paula
B) Bianca Limonge Avancini
C) Isabela Kojin Peres
D) Ana Carolina T. Gonzales
E) Nathália de Toledo Moura Marques

Apresentaram-se as seguintes candidatas, dentro do prazo estabelecido pelo edital (até dia 03 de
setembro, às 09h):

1. Rafael França Guimarães de Paula
2. Bianca Limonge Avancini
3. Isabela Kojin Peres

A presente análise foi realizada conferindo se as candidatas participantes atendiam aos critérios do
referido edital. Após a análise da documentação recebida para o Termo de Referência 011/2021, todas
as candidatas foram habilitadas  e pontuaram conforme a seguir:

Análise do Curriculum Vitae Pontos
Máximos

Empresa
1

Empresa
2

Empresa
3

(i) Graduação em Biologia, Engenharia
Florestal, Gestão Ambiental ou áreas
correlatas

● Possui graduação nas áreas mencionadas -10
● Não possui graduação ou possuir em outras

áreas-Eliminatório

10 10 10 10

(ii) Experiência de atuação como educador(a)
ambiental e com a temática dos recursos
hídricos.

● Três ou mais documentos comprobatórios-10
● Dois documentos comprobatórios -6
● Um documento comprobatório- 3
● Não possui experiência de atuação -

Eliminatório

10 10 10 10

(iii) Experiência de atuação em organizações do
terceiro setor em uma ou mais das
temáticas: educação
ambiental,planejamento e metodologias
participativas, recursos hídricos.

● Três ou mais documentos comprobatórios-10
● Dois documentos comprobatórios- 6
● Um documento comprobatório- 3
● Não possui experiência de atuação- Eliminatório

10 10 3 6

Total (Maximo)= 30 30 23 26
Feita a análise dos documentos apresentados e considerada a pontuação atingida, a Comissão procedeu
ao julgamento final do edital, e considerada a pontuação, após a análise da documentação recebida,
decidiu-se por contratar Rafael França Guimarães de Paula - Preservalle Consult., trein. e elaboração de



projetos ME.

A Secretária Geral procedeu então a abertura do seguinte processo:

3) Contratação de comunicador, com ênfase em gestão de mídias digitais, designer gráfico e
webdesigner, Termo de Referência 012/2021.

Confirmaram o recebimento do convite para participação no processo de contratação correspondente:

A) Ana Beatriz Cavani Porto - Mobzi Apps e Design
B) Paulo Ricardo Scoleze Ferrer – Desenvolvimento e Desing
C) Karina Lourenço Kempter
D) Zeca Florence - Vjam

Apresentaram-se as seguintes candidatas, dentro do prazo estabelecido pelo edital (até dia 03 de
setembro, às 09h):

1. Paulo Ricardo Scoleze Ferrer – Desenvolvimento e Desing EPP
2. Karina Lourenço Kempter
3. Ana Beatriz Cavani Porto - Mobzi Apps e Design

A presente análise foi realizada conferindo se as candidatas participantes atendiam aos critérios do
referido edital. Após a análise da documentação recebida para o Termo de Referência 012/2021, todas
as empresas foram habilitadas e pontuaram conforme a seguir:

Análise do Curriculum Vitae Pontos
Máximos

Empresa
1

Empresa
2

Empresa
3

(i) Experiência no desenvolvimento de artes,
gestão de mídias digitais e websites.

● Três ou mais documentos
comprobatórios-15

● Dois documentos comprobatórios-10
● Um documento comprobatório-5
● Não possui experiência de

atuação-Eliminatório

15 5 15 15

(ii) Possuir experiência com organizações da
sociedade civil, nas áreas de Educação,
Educomunicação, Meio Ambiente e
Comunicação.

● Dois documentos comprobatórios-10
● Um documento comprobatório-5
● Não possui experiência de

atuação-Eliminatório

10 5 10 10

Total (Maximo)= 25 10 25 25

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital. Após a análise da documentação recebida,
percebeu-se que ambas candidatas que atingiram a pontuação máxima possuíam experiência relevante na
área de desenvolvimento de arte, site e mídias sociais. Entretanto, a empresa Karina Kempter MEI
comprovou maior atuação junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de São Paulo, o que é
bastante relevante para as metas do projeto a que se refere o TdR em questão. Dessa forma, considerada a
pontuação e a experiência comprovada, decidiu-se por contratar Karina Lourenço Kempter MEI.



A Secretária Geral procedeu então à abertura do seguinte processo:

4) Contratação de empresa especializada em Apoio Logístico, Termo de Referência 013/2021.
Confirmaram o recebimento do convite para participação no processo de contratação correspondente:

A) Sandra Marconi Pardial
B) Kelly Monaco Coletti
C) Edna Costa Ferreira do Sim

Não foram recebidas propostas para o processo de contratação correspondente.

Considerando o valor disponível para a contratação, serão levantados orçamentos suficientes para
viabiliza-la, de acordo com o Manual de Procedimentos Operacionais do Fehidro.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora decidiu encerrar os trabalhos relativos ao Contrato
Fehidro Contrato Fehidro 008/2021, projeto “Mapeia EA CBH-RB - Mapeamento e diagnóstico de
ações e espaços coletivos de educação ambiental da  Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e
Litoral Sul”, com objetivos de 1) contratação de comunicador, Termo de Referência 010/2021; 2)
contratação de educador(a) ambiental, Termo de Referência 011/2021; 3) contratação de comunicador,
com ênfase em gestão de mídias digitais, designer gráfico e webdesigner, Termo de Referência
012/2021; 4) contratação de empresa especializada em Apoio Logístico, Termo de Referência
013/2021; 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).

Marcos Sorrentino
CPF n° 956.161.448-00

Semíramis Biasoli
CPF n° 092.560.148-90

Rachel Trajber
CPF 062.428.418-27

http://www.funbea.org.br/

