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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018

ACORDO DE COOPERAÇÃO

Seleção de organização da sociedade civil sem fins lucrativos interessada em
celebrar Acordo de Cooperação cujo objeto é a execução de atividades decorrentes
da Compensação Ambiental em sua modalidade indireta, conforme definido neste
edital e seus anexos.

Janeiro de 2019
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A Comissão de Avaliação, instituída pela Portaria no 64 de 19 de outubro de 2018, publicada no
Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE) em 20 de outubro de 2018, composta por: Neilia Maria
Fernandes Souza, matrícula nº 27.552975-4 (Presidente); Luiz Carlos de Araújo Júnior, matrícula nº
27567758-1 (membro), Marlei Silva de Figueiredo, matrícula nº 27.626336-9 (membro) e Fabiana
Vieira Cavadas Wrobel, matrícula nº 27.552.388-2 (suplente), reuniu-se aos xx dias de janeiro de
2018, às 14:00 horas, na sala de reunião da Secretaria do Meio Ambiente, situada na 4ª Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia para promover a análise e julgamento final da
Proposta referente ao Chamamento Público nº 001/2018, que tem como objeto a Seleção de
organização da sociedade civil sem fins lucrativos interessada em celebrar Acordo de Cooperação
cujo objeto é a execução de atividades decorrentes da Compensação Ambiental em sua modalidade
indireta, conforme definido neste edital e seus anexos.
A Presidente abriu a sessão orientando a sequência dos trabalhos para análise e conclusão do
julgamento das Propostas informando que será realizada análise com base no edital.
Ato contínuo, a Comissão passou a avaliar as propostas, sendo que foi verificado por cada membro
da comissão e posteriormente analisado por todos os membros, considerando a peculiaridade do
objeto.
Por fim, a Comissão entende que poderia apresentar um unico relatório conjunto assinado por todos
os membros (anexo), conforme se depreende da tabela resumo a seguir:
EKOS
A. Capacidade Técnica
da Entidade
B.
Formação
e
experiência da equipe
mínima de trabalho da
entidade
C.
Da
qualidade
e
adequação da proposta
técnica
Plano
de
Trabalho e Metodologia aos objetivos fixados no
Termo de Referência
D. Proposição de atividades
a serem executadas, metas
a serem atingidas, meios de
verificação,
indicadores
que aferirão o cumprimento
das metas e prazos para a
execução das atividades e
entrega de produtos
E. Descrição do nexo entre
a realidade objeto da
parceria e a atividade ou
projeto proposto
Total da Pontuação

2

LOTE 1
Funatura

LOTE 2
Deserta

Lote 3
Funatura

Prisma

27,00

18,00

18,00

3,00

13,50

22,50

22,50

6,00

16,50

24,00

24,00

14,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

2,00

0,00

61,00

68,50

68,50

23,00
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Conforme item 2 da Avaliação de Proposta constante do Edital, a PRISMA foi desclassificada por ter
tido uma pontuação menor que 40,00.

Após lido e aprovado o Relatório Final de avaliação da seleção das propostas, e nada mais havendo a
tratar, a Presidente deu por encerrada a reunião, pelo que foi lavrada a presente Ata, que depois de
lida e achada conforme, assinada pelo presidente e membros.

Salvador, 28 de janeiro de 2019.
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