
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 001/2023 em
decorrência do DISTRATO 003/2022 FunBEA - REFERENTE AO CONTRATO FunBEA Nº
014/2021 com a prestadora de serviço Ana Patricia Arantes MEI; 2) contratação de educador(a)
ambiental, Termo de Referência 002/2023 em decorrência do DISTRATO FunBEA 005/2022 -
REFERENTE AO CONTRATO FunBEA Nº 015/2021 com a prestadora de serviço Preservalle
Consult., trein. e elaboração de projetos ME representada por Rafael França Guimarães de Paula.

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 janeiro de 2023. Além disso, foi
realizada a publicação em jornal de circulação regional - Jornal do Vale. O recebimento das propostas
se deu do dia 19 de janeiro de 2023 ao dia 02 de fevereiro de 2023, 18h.

Os trabalhos se iniciaram às 9h do dia 06 de fevereiro de 2023, 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:

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.

Conselheira do FunBEA: 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.

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

1) Contratação de comunicador, Termo de Referência 001/2023.

Apresentaram-se as seguintes candidatas, dentro do prazo estabelecido pelo edital (até dia 02 de
fevereiro, às 18h):

1) Patricia Agusti
2) Luiza Scarpim
3) Juliana Sada
4) Grace Luzzi



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 001/2023, todas
as  candidatas foram habilitadas  e pontuaram conforme a seguir:

Análise do Curriculum Vitae Pontos
Máximos

Empresa
1

Empresa
2

Empresa
3

Empresa
4

(i) Graduação em Comunicação
Social, Jornalismo ou áreas
correlatas

● Possui graduação nas áreas
mencionadas-10

● Não possui graduação ou possuir em
outras áreas - Eliminatório

10 10 0 10 10

(ii) Experiência de atuação como
comunicador(a) e/ou assessoria de
imprensa

● Três ou mais documentos
comprobatórios-10

● Dois documentos comprobatórios-6
● Um documento comprobatório-3
● Não possui experiência de atuação -

Eliminatório

10 10 3 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 0 3 10 10

Total (Máximo)= 30 20 6 30 30

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital. As candidatas Juliana Sada e Grace Luzzi
empataram na etapa de pontuação de apresentação dos documentos. A candidata Luiza Scarpim teve
menor pontuação por não possuir graduação nas áreas mencionadas, mas a análise mais aprofundada de
seu perfil foi considerada por apresentar experiência nos itens (ii) e (iii) como comunicadora e no
terceiro setor respectivamente. Já a candidata Patricia Agusti possui experiência relevante como
comunicadora. Entretanto, a candidata não apresentou documentos para comprovação do item (iii), que
se refere a experiência de atuação em organizações da sociedade civil. Por esse motivo, a pontuação da
candidata foi zerada neste item, ficando atrás das outras duas candidatas na pontuação final.
Diante da análise da documentação enviada pelas duas empresas candidatas que atingiram a pontuação
máxima, verificou-se que a empresa Juliana Sada possui vasta experiência enquanto comunicadora de
projetos e articulação com parceiros e assessoria de imprensa. A empresa Grace Luzzi 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 a empresa



tem maior experiência na produção de conteúdo audiovisual. A comissão, portanto, decidiu contratar a
empresa Juliana Sada Castro EPP.

A Secretária Geral procedeu então à abertura do seguinte processo:

2) Contratação de educador(a) ambiental, Termo de Referência 002/2023.

Apresentaram-se as seguintes candidatas, dentro do prazo estabelecido pelo edital (até dia 02 de
fevereiro, às 18h):

1) Rafaela Sotto Maior Audinino
2) Mariane Lima de Souza
3) Natalia Mara Mancini

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 002/2023, 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.

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

Eliminatório

10 0 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 3 10 10

Total (Máximo)= 30 13 30 30

A Comissão procedeu ao julgamento final do edital. As três candidatas: Rafaela Sotto Maior Audinino,
Mariane Lima de Souza e Natalia Mara Mancini possuem em seus currículos uma das principais
características solicitadas neste edital que é a graduação em Biologia, Engenharia Florestal, Gestão
Ambiental ou áreas correlatas. Devido a falta de documentos de comprovação como Educadora
Ambiental por parte de Rafaela Sotto Maior Audinino, a comissão optou por se debruçar com maior



profundidade nos perfis e currículos de Mariane Lima de Souza e Natalia Mara Mancini. Após análise
aprofundada na documentação, considerando a experiência de articulação territorial e mobilização
social, imprescindíveis para cumprimento das atividades deste TdR, decidiu-se por contratar Natalia
Mara Mancini MEI.

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 001/2023; 2)
contratação de educador(a) ambiental, Termo de Referência 002/2023;; 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).

Semíramis Biasoli
CPF n° 092.560.148-90

Rachel Trajber
CPF 062.428.418-27

Maria Henriqueta Andrade Raymundo
CPF  156.448.828-45

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

