
Processo: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL / Edital de

tomada na modalidade Termo de Referência.

Interessado: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Assuntos: Contrato Fehidro 004/2021, Projeto “Cuidadores das águas - Curso de formação

de lideranças na Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul”, com objetivos

de 1) contratação de empresa especializada em Apoio Logístico em decorrência do distrato

FunBEA 001/2022 - referente ao contrato FunBEA nº 008/2021 com a prestadora de serviços

Kelly Monaco Coletti.

Ata de encerramento dos trabalhos referente ao Contrato Fehidro 004/2021, projeto

“Cuidadores das águas - Curso de formação de lideranças na Bacia Hidrográfica do

Ribeira do Iguape e Litoral Sul” conforme descrito na linha assunto acima. O edital foi

disponibilizado no site do FunBEA no dia 31 de agosto de 2022. Além disso, foi realizada a

publicação em jornal de circulação regional - Jornal do Vale. O recebimento das propostas se

deu do dia 31 de agosto de 2021 ao dia 07 de setembro de 2022, 18h. Porém, como a data de

07 de Setembro se trata de feriado nacional, a equipe do FunBEA optou por considerar as

propostas recebidas até o dia 08 de Setembro às 23h59.

Os trabalhos se iniciaram às 14h do dia 09 de setembro de 2022, 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, casado, professor

universitário, 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 Termo de

Referência:

1) Contratação de empresa especializada em Apoio Logístico, Termo de Referência 006/2022.

Apresentaram-se as seguintes propostas, dentro do prazo estabelecido pelo edital:

1. Ana Paula Rodrigues de Castro

2. Shirlei Paes

3. Aline Floriano

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

006/2022,  todas as concorrentes foram habilitadas  e pontuaram conforme a seguir:

Análise do Curriculum Vitae Pontos

Máximos

Empresa

1

Empresa

2

Empresa

3

(i) Formação em Contabilidade, administração ou áreas

correlatas

10 10 10 10

(ii) Experiência profissional em escritórios de

contabilidade

10 5 5 5

(ii) Experiência profissional em prestação de contas e

acompanhamento de projetos

10 5 5 5

(iv) Atuar como pessoa jurídica 10 10 10 0

Diferencial

● Pós-graduação na área de contabilidade,

administração, recursos humanos e áreas

correlatas

5 5 0 0

Total (Máximo) = 45 35 30 20

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital. As três candidatas: Ana Paula Rodrigues

de Castro, Shirlei Paes e Aline Floriano possuem em seus currículos uma das principais

características solicitadas neste edital que é a graduação em contabilidade, administração ou

áreas correlatas e ambas também apresentam atuação em escritórios de contabilidade o que

fornece uma vivência com análise de documentos, planilhas financeiras etc. Devido a falta de

apresentação do comprovante de CNPJ por parte de Aline Floriano, a comissão optou por se

debruçar com maior profundidade nos perfis e currículos de Ana Paula Rodrigues de Castro e



Shirlei Paes. Nesta avaliação mais aprofundada, a comissão deu maior ênfase ao diferencial

solicitado para a vaga que era a pós-graduação na área de contabilidade, administração,

recursos humanos ou áreas correlatas, o qual somente a candidata Ana Paula apresentou.

Considerando as necessidades da vaga em questão, com atividades focadas na área de

secretariado e logística e visualizando uma maior adequação ao cargo, bem como a

especialidade da empresa interessada no oferecimento dos serviços contratados, decidiu-se por

contratar Ana Paula Rodrigues de Castro.

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora decidiu encerrar os trabalhos relativos ao

Contrato Fehidro 004/2021, Projeto “Cuidadores das águas - Curso de formação de

lideranças na Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape e Litoral Sul”, com objetivos de 1)

contratação de empresa especializada em Apoio Logístico em decorrência do distrato FunBEA

001/2022 - referente ao contrato FunBEA nº 008/2021 com a prestadora de serviços Kelly

Monaco Coletti; 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).
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