
ATA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DA CONCORRÊNCIA ADASA/SEMA N
01/2018

(Processo n2 0393-0000028712018-66)

Em 22 de agosto de 2018, às iS:OOh, na sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do
Distrito Federal, reuniu-se a Comissão Técnica designada pela Portaria Conjunta n 2 08, de 03 de
maio de 2018, para proceder à avaliação das Propostas Técnicas entregues à Comissão Mista na
sessão inaugural do certame. A avaliação dos documentos e atribuição de pontuação iniciou-se
na data assinalada acima e continuou até às 17:00h do dia 23 de agosto. Foi analisada a
documentação original que, após, será digitalizada e incluída no SEI.

Após detida análise, a Comissão Técnica apresenta, abaixo, a pontuação atribuída e suas
justificativas:

1) ZAGO CONSULTORIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ: 12.572.906/0001-60

Capacidade técnica e experiência da empresa:

r41
J2



Capacidade técnica dos consultores:

-.	
- PONTUA PPONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO

L. Coordenação geral 	 26	 5,5

Documento juntado à fi. 14 da proposta técnica
¼nos experiência 	 0,5	 5	 1,5	 ndica 03 anos (completos) de experiência, de

210612013 a 3110112017.

ispecialização em gestão 	 )ocumcnto juntado na fi. 15 que comprova
imbiental ou gerenciamento de	 8	 4	 £pecializaçao.
rojetos em nível de pós
radoação  lato ou stricto senso
:onhecimento avançado em	 -	 Não foi apresentado documento
ixcel mediante apresentação
le Certificado de curso	 4	 4	 O
specífico com carga horária
nínima de 60 horas.
:ertincação	 em	 Não foi apresentado documento
)erenciamento de Riscos PMI 	 4	 OProject Management Institute
)o equivalente

declaração juntada à li 14 não comprova que
:oordenaçâo	 de	 projetos	 ) profissional tenha exercido atribuições de
mibientais em licenciamento 	 1	 5	 O	 coordenação de projeto ambiental.
tmbiental (pontuação por
'rojeto)

Coordenador técnico 	 f 24	 14,5
D documento da fl. 23 comprova 02 anos

os experiência	 0.5	 7,5	 3,5	 ompletos de experiência. O documento de fl..n 35 comprova 05 anos de experiência. Perfez-se
)7 anos de experiência (3,5 pontos). 	 -

3specializaçào em nível de pós	 D documento de fi. 20 comprova
raduação tatu ou stricto sensu	 especialização, 	 conforme	 o	 critério
m Engenharia Ambiental,	 estabelecido.
lorestal. Biologia, ou Cursos	 3	 6	 3

;uperiores que contemplem os
neios físico, biótico ou
;ocioeconõmico,
oordenação de processos de	 -

icenciamento ambiental em
5rgos públicos ou empresas	 os	 4	 1,5	 [ocumentos de fi. 27, 35 e 42.
)úblicas	 ou	 privadas
muititemas) - (pontuação por
,rocesso)	 -

-ixperiência de atuação em	 ) documento dc A. 23 a 28 comprova
Srgãos	 públicos	 de	 xperiência exigida do profissional, segundo os
icenciainento	 e empresas	 :ritérios estipulados.
privadas - 4)



-	
-	 PONTUA II_- - PONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃOÇAO PO-	 NTUA ÇÃO DA	CRITÉRIO	 UTTÁRI

Documento de fi. 41 que comprova
3laboração de estudo de	 25	 25	 2 5	 elaboração do estudo, conforme critério
ivaliação de impacto ambiental

	 2,5 	 ' 	 estipulado.

3. Especialista em licenciamento 	 8	 2imbiental em áreas urbanas
Documento de fI. 60 e seguintes comprova

nos experiência	 0,5	 2.5	 2,5	 experiência do profissional por 05 anos
omp1etos.

3laboraçào ou avaliação de	 D critério de pontuação exigia que os estudos
studo de avaliação de impactom crivo fossem realizados especificamente em
tmbiental de empreendimentos 	 áreas urbanas. No caso, o documento

•m áreas urbanas ou estudo de 	 05	 3	 apresentado à fI. 70 indica estudos realizados
mpacto de vizinhança ou 	 '	 m trechos de rodovias federais fora de
'articipação na concessão de 	 perímetro urbano,
icenciamento ambiental em
reas urbanas
specialização a nível de pós	 Não apresentou documento.
aduação, lata ou stricto

caso,	 em	 Engenharia
tmbiental, Florestal, Biologia, 	 3	 O'u Cursos Superiores que
ontemplem os meios físico,
' iótico ou socioeconômico,

• :ora 	 na área urbanística

. Coordenador jurídico	 18	 4,5

xperiência	 profissional	 Documento de 11.07 comprova 05 anos (2,5 pia)

• urídica na área do direito (por 	 0,5	 5	 4,5	 na (1. 23 02 anos (1 pto) e à fi. 66 mais 2 anos

no de experiência)	 -	 (1 pto).

Ispecialização em nível de pós	 -	 D documento de fI. 120 comprova apenas

• aduação lato ou stricto sensu 	 3	 3	 O	 graduação.

.mdireito

• xperiência	 adicional	 4ão apresentou documento
•xperiência de atuação; em

• rgão jurídico junto a órgãos	 4	
1	

o'úblicos da área ambiental com
:xperiência específica na área
o direito ambiental (por
'articipação em grupos ou	 Não apresentou documento
Uvidades de elaboração de

tios normativos afetos ao meio 	 O	 3	 OLmbiente junto ao poder
úblico (por grupo, atividade
por ato normativo) 

- Não apresentou documento
ublicação de artigos jurídicos	 3	 O

1a área ambiental (por artigo)

	

Consultor master	 19,5

Cy

1
LIw



	

PONTUA	 PONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO

ÇAO PONTUA çÃo DA

	

CRITÉRIO	
UNITÁRI	 EMPRES

A	 A

-	 Documento de fl. 89 comprova 15 anos de

nos experiência	 0,5	 7,5	 7,5	 experiência.

4estrado ou Doutorado em	 Não apresentou documento
neio	 ambiente,	 gestão
tmbiental, ou disciplinas  que	

oontemplem estudos dos meios
Tsico, biótico ou
ocioeconômíco,
3xercício de cargos de	 Documento de fi. 79 e 86 atestam 0,5 pontos (1
iderança ou gerenciais em	 um).
mpresas públicas ou privadas
oro 	 em	 área	 Documento de 11. 89 verso comprova mais 2
elacionada à meio ambiente	 pontos (4 anos de exercício)
m função de direção;
uperintendência ou qualquer 	 Documento de (1. 107 atesta mais 1 ponto (2)utra posição de alta chefia; ou	 0,5	 7	 6	 mos de exercício)exercício, em órgãos públicos
Lmbíentais, em cargos/ funções
te alta direção (presidência,Documento de ti. 110 comprova mais 2,5
tiretoria,	 superintendência,	 ritos (5 anos de exercício)
;ecretário, subsecretário - 10, V

3° escalão), - por ano de
xercício	 -  
'articipação em grupos ou	 Não apresentou documento
tividades de elaboração de
tos normativos afetos ao meio	 1	 4	 O
unbiente (por grupo, atividade
!u por ato normativo)

	

6. Profissional pleno	 4	 2

	

-	 .	 Documento de ti. 117 atesta 01 ano de

½nos experiência	 -	 0,5	 2,5	 0,5	 xpedência.

	

Participação eu estudos de	 Documento de ti. 118 comprova 03 estudos que
mpacto ambiental ou projetos 	 cumprem os requisitos estipulados.
)ásicos ambientais, seja na
laboração,	

0,5	 1,5	 1,5ucecução, avaliação ou ha
oncessão de licenciamentos
imbientais (por processo ou	 -
ruido)	 -

TOTAL	 ______ 42,5



ZAGO CONSULTORIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA., CNPJ: 12.572.906/0001-60
Capacidade técnica e experiência da empresa: 96
Capacidade técnica dos consultores: 42,5
Pontuação final do licitante (conforme fórmula prevista no item 9.3.1 do Edital): 69,25

2) XAVIER DA SILVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 10.439.76210001-42

Capacidade técnica e experiência da empresa:

Capacidade técnica dos consultores:

- -	
-- PONTUA	 PONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO

CRITÉRIO	

PONTUA, ÇÂ()DA

ÇÃO

1. Coordenação geral 	 26	 20

- Documentação de (1. 21 a 28 que contemplam

.nos experiência	 0,5	 5	 5	 10 anos de experiência.

specialização em gestão 	 Documentos de ti. 32 e 33, duas
inbiental ou gerenciamento de 	

88	
especializações.

irojetos em nível de pós
raduaçflo_lato ou stricto sensu



PONTUA	 PONTUA
ÇAO PONTUA ÇÃODA

	

CRITÉRIO	 UNITÁRI	 EMPRES
A	 A

onhecimenio innçdo e 
cet mediante apresentação

	

Certificado de curso	 4	 4
pecffico com carga horária
fnima de 60 horas.

	

r______

ertiticação	 em	 - -
erenciamento de Riscos PM! 4	 4	 4Project Management lnsiitute

3

de	 projetos

	

em licenciamento	 1	 5^

(pontuação por

24

7,5

6

4

4

2 5

8

Coordenador técnico	 24

nos experiência	 0,5	 7.5

pecialização em nível de pós
aduação tatu ou stricto sensu

Engenharia Ambiental,
crestal, Biologia, ou Cursos	 3	 6
iperiores que contemplem os
tios físico, biótico ou
cioeconômico.

ordenação de processos de
enciamento ambientai em
gãos públicos ou empresas	 05	 4ibticas	 ou	 privadas
iultitemas) - (pontuação por
ocesso)

(periência de atuação em
gãos	 públicos	 de	 4enciamento e empresas
ivadas

aboração de estudo de	 25	 25aliação de impacto ambiental

Especialista em licenciamento	 8nbiental cm áreas urbanas

nos experiência	 0,5	 2.5	 2,5

apresentado documento.

umentos de lis. 36, 37 e 41.

documentos de lis. 35 e 40 não for
;iderados aptos à pontuação tento cm vi
n sido expedidos em nome de pes:
tica distinta do profissional. Ainda que e
um sócio daquela, não há comprovação
esse profissional tenha realizado o trabal
a mais como coordenador, notadame
lue na pessoa jurídica existe outro sócio.

umentos de lis. 78 a 92 atestam
riência do profissional.

umentos de lis. 94 e 95 comprovam d

de lis. 703, 128 a
a coordenação de projetos

de li. 101 a 119.

deli. 128 a 133.

135 a 144.



o

CRITÉRIO
UNM

A

aboração ou avaliação de
tudo de avaliação de impacto
bientai de empreendimentos
ditas urbanas ou estudo de

pacto de vizinhança ou
rticipação na concessão de
'cnciamento ambiental em
easurbanas
pecialização a nível de p455

aduação, latu ou stricto
riso, em Engenharia
nbiental, florestal, Biologia,

Cursos Superiores que
ntemplem os meios físico,
Mico ou socioeconômico,
m ênfase na área urbanística

Coordenador jurídico

periência	 profissional
ídica na área do direito (por	 0,5
ode experiência)

pecialização em nível de pós
aduação lato ou stricto sensd	 3
i direito

:periência adicional à
periência de atuação; em
gão jurídico junto a órgãos
blicos da área ambiental com,
periência específica na área
direito ambiental (por ano)

rticipação em grupõs ou•
vidades de elaboração de

normativos afetos ao meio
ibiente junto ao poder
blico (por grupo, atividade
por ato normativo)

PONTUA Ju.,Isr,t.ttIIyn LItt fl.JfliUflÇ#at

çÁo DA
EMPRES

A

Documentos de fis. 135 a 144.

3
	

3

Especialização com provada pelo documento
1. 146

3
	

3

18
	

13

Documento de tI. 173

5
	

5

Não apresentou documento

3
	

0

.ocumento ae ri. rio comprovou
iposentadoria em cargo de Procurador Feder,

4	 4	 ia Advocacia geral da União.

)ocumcntos de fis. 175 e 178 comprovam
iarticipação em 2 atividades na área desejada.

3	 1	 1

)ocumentos de fls. 182,184 e 185
iblicação de artigos jurídicos	 1	 3	 publicação de 03 artigos na área.
área ambiental (por artigo)

Consultor master	 19,5	 18,5

)ocumento de ti. 217

ias experiência	 0,5	 11	 7,5	 7,5

estrado ou Doutorado em
rio	 ambiente,	 gestão
biental, ou disciplinas que 	 1ntcmplem estudos dos meios

•ice,	 biótico	 oü'

comprovação.

1	 ]	 O



4
•	

PONTUA	 PONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇÃO

CRITÉRIO	 uN2	 D

	

RI 

NTUA	
REt

ixercício de cargos - de	 -	 -
	

Documento deil. 2l7e2l8 comprova aatuação
iderança ou gerenciais em	 em diversos cargos de alta chefia, considerados
=presas públicas ou privadas 	 estes, os cargos até o terceiro escalão do
om	 atuação	 em	 área	 rganograma das entidades.
elacionada à meio ambiente
Ira função de direção,
uperintendência ou qualquer
uua posição de alta chefia; ou	 0,5	 7	 7
exercício, em órgãos públicos

mbientais, em cargos/ funções
e alta direção (presidência,
iretoria, superintendência,
ccretário, subsecretário— l, 20
u 30 escalão), - por ano de
xercfcio
'articipação em grupàs ou	 Documentos de fis. 218 e 219 verso comprovam
ttividades de elaboração de	 t participação em4 grupos de trabalho distintos,

• tios normativos afetos ao meio	 1	 4	 4
tmbiente (por grupo, atividade
iu por ato normativo) 

S. Profissional pleno	 4	 4

-	 Documento de fl. 262 e 263.
%nos experiência 	 0,5	 2,5	 2,5

Participação em 'estudos de	 Documentos de lis. 267 a 275 atestam
mpacto ambiental ou projetos 	 participação em processos / estudos a lhe
,dsicos - ambientais, seja na 	 conferir nota máxima no quesito.
laboração,	

105	 15	 15xecução, avaliação ou na
:oncessão de licenciamentos
unbientais (por processo ou
rstudo)	 _________ __________

 
TOTAL

XAVIER DA SILVA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ: 10.439.76210001-42
Capacidade técnica e experiência da empresa: 100
Capacidade técnica dos consultores: 88
Pontuação final do licitante (conforme fórmula prevista no item 9.3.1 do Edital): 94

^j

G-"^



3) EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ: 11.466.953/0001-66

Capacidade técnica e experiência da empresa:

Capacidade técnica dos consultores:

CRITÉRIO

Coordenação geral

nos experiência

iauzaçao em gesta(
mial ou gerenciamento d
os 'em nível de p&
ação lato ou slricto sensu

eciznento avançado eu
mediante apresentaçãc

Certificado de. curs

TUA	 PONTUAÃO
IÃO	 ÇÃO DA
ETÁRI 

PONTUA

EMPRFS

•	 26	 15

0,5	 5	 5

1	 8	 4

4	 II	 4	 d	 4

documento de ti. 40 a 45

àfl.50a56



3

Não foram considerados os documentos de
16 a 77 pois não demonstraram o efeti

o	 exercício de coordenação, não sendo lícito
:omissão pressupor tal atividade.

Conforme documentos juntados às fis. 76 e 

4

:onforme documentos de fl. 76 e 77.

6

4

4

CRITÉRIO

pecfflco com carga hc
mima de 60 horas.

ertificação
erenciamento de Riscos
Project Management Ins

D de p
em Iicenci
(pontuação

Coordenador técnico 	 1	 24	 14

tos experiência	 0,5	 11	 7,5	 4,5

pecíalização em nível de pós
iduação latia ou stricto senso
i Engenharia Ambiental,
Drestal, Biologia, ou Cursos 	 3
periores que contemplem os
fios físico, biótico ou
cioeconõmico.
>ordenação de processos de
enciamento ambiental em
sãos públicos ou empresas
Nicas ou privadas
tultitemas) - (pontuação por
acesso)
periência de atuação em
gãos públicos de
enciamento e empresas
ivadas

thnirn de pct,,dn de
aliação impacto	 ien	 2,5	 2,5	 2,5

Especialista em licenciamento	 8,5abiental em áreas urbanas

os experiência	 0,5	 2.5	 2,5

aboração ou avaliação de
tudo de avaliação de impacto
bienta1 de empreendimentos 	 oa áreas urbanas ou estudo de

pacto de vizinhança ou

PONTUA
	

PONTUA
çÂo
	

ÇÃO DA
UNITÁRI
	

EMPRES
A
	

A

4	 4

1	 5
	

2

3	 1	 2

apresentou documento

iforme documento de II. 57 e 63.

documentos constantes das fi. 61 e 62 i
iprovaram o exercício da função
rdenação, mas apenas de participação.
a Comissão Técnica deixou de considc
para fins de pontuação neste que
cífico.

:umentos de fi. 65 a 69, que comprovam
e 8 meses. O documento de íl.

iprova mais 2 anos e 4 meses.

iforme documentos juntados às fl. 85 a 87

documento de ti. 87 foram considerados
. Barragem de TeófiIo Otoni; o RCAJEPC
Estação de Tratamento de Esgoto t

nplexo Tubarão e o RCAJPCA; oRCA/PC
Empreendimento Residencial Condado



pecialização a nível de
iduação, Iam ou st
nso, em Engeni
nbiental, Florestal, Biol,

Cursos Superiores
ntemplem os meios ff
Stico ou sociocconôn
m ênfase na área urbanís

Coordenador jurídico

3	 3	 3

-	 18	 4,5

periência	 adicional
erincia de atuação; er
$0 jurídico junto a órgão
)licos da área ambienta] cor
triêncía específica na Are
direito ambiental (por ano)

0,5
	

4	 1	 o

PONTUA PONTUA	 A
PONTUA 

1 
JUSTIFICATIVA DA

ço çÃo DCRITÉRIO	
UNITÁRI	 EMPRES

A	 1	 A

urbanas
o de Teófilo Otoni. Os dc
não comprovaram tratar-se
solicitado ou não estão em

ode fl.95.

avaliação dos documentos dell. 104 e 109
nissão Técnica entendeu que os carg
pados pelo profissional não demonstra
eriência especificamente jurídica, ainda qi
tribuiçoes apontadas tenham alguma relaç

ramos do Direito. O único car
ponderantemente jurídico (Coordenador
leo Jurídico, fl. 104) não totalizou o períoc

nmo de 1 ano. Ademais, foi constatado qi
Currículo apresentado à fi. 104 es
)mpleto e, nessa fase, a Comissão não po
rnitir complementação de documentos.
umentode (3. 107

avaliação dos documentos de II. 104 e 109
missão Técnica entendeu que os cargi
ripados pelo profissional não demonstra
periência especificamente jurídica, ainda qi
atribuições apontadas tenham alguma relaçi
m ramos do Direito. O único cara
ponderantemente jurídico (Coordenador

icleo Jurídico, (3. 104) não totalizou o períoc
nimo de 1 ano. Ademais, foi constatado qt
Currículo apresentado à li. 104 es
ompleto e, nessa fase, a Comissão não po
rmitir comrlementacão de documentos.

L na área do direito
	

0,5
	

5	 1	 o
experiência)

ição em nível de
Iatu ou stricto si
	

3
	

333

rticipação emgrupos ou
.vidades de elaboração de

normativos afetos ao meio
tiente junto ao poder
blíco (por grupo, atividade
por ato nonnativo)

iblicação de artigos jurídicos
grea ambiental (por artigo)

Consultor master

3	 0,5

3	 1

19,5	 19,5

atestados de fl. 109 não são aptos
provar a elaboração de atos nornlativ
vo pelo qual esta Comissão não II



PONTUA. PONTUA PONTUA
ÇÃO DACRITÉRIO	

IÏ4IIÂ EMPRBS

nos experiência	 0,5	 7,5	 7,5

111 a115

estrado ou Doutorado em
.cio ambiente, gestão
nbiental, ou disciplinas que
)ntemplem estudos dos meios
sico,	 biótico	 ou
cioeconômico.
tercício de cargos de
Jerança ou gerenciais em
npresas públicas ou privadas
,m atuação em área
lacionada à meio ambiente
n função de direçflo,
iperintendência ou qualquer
iDa posição de alta chefia ou 	 0.5

	
7
	

7
exercício, em órgãos públicos
nbicntais, em cargos/ funções

alta direção (presidência,
:remtia, superintendência,
cretário, subsecretário - l, 2°
1 3° escalão). - por ano de
cercício

articipação em grupos ou
ividades de elaboração de
os normativos afetos ao meio	 1	 4	 4
nbiente (por grupo, atividade
por ato normativo)

Profissional pleno	 -	 - 4	 4

nos experiência	 0,5	 2,5	 2,5

articipação em estudos de
ripacto ambiental ou projetos
sicos ambientais, seja nó
abõração,	 1

05ecuçào, avaliação ou nó
iicessâo de licenciamentos
ibientais (por processo ou
tudo)

TOTAL

1.5	 1	 1,5

100	 1 64,5

fl. III a 115

, de fl. 122 a 130. Ft
as para fins de pontuação
de Secretário de Estado de
e de Presidente do IBAMA

legais incluem a edição de

de II. 143 a 145

a

j



EME ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ: 11.466.953/0001-65
Capacidade técnica e experiência da empresa: 98
Capacidade técnica dos consultores: 64,5
Pontuação final do licitante (conforme fórmula prevista no item 9.3.1 do Edital): 81,25

4) ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 90.333.790/0001-10

Capacidade técnica e experiência da empresa:

Capacidade técnica dos consultores:

•	 .: ],PONTUAPONAPONTUA

	

CRITÉRIO	 ÇAO	 r	 ÇAODA
.UNITÁRI 

I Tv1,,. EMPRES
A	 A

	

Coordenação geral	 1	 26	 1 12,0

sclarecemos, de início, que não serão
omputados pontos relativos a período d
empo sobreposto a outro já considerado nesse

experiência	 0,5	 5	 3,0	 nesmo item. Confrontando os documentos d
1. 385, 392, 399, 406 e 417 concluímos que
rofissional comprou experiência de 6 ros.

-	 -	 --	 -	 endo computado da seguinte forma: de iWI



PONTUA

CRITÉRIO	 Ur?RI

PONTUA JUSTIFICATIVA DA PONTUAÇ4

çÃo DA
EMPRES

A

de 2011 a fevereiro de 2018, excluídos 2
de 2012.

speciaüzação em gestão
ubiental ou gerencíaniento de
ojetos em nível de pós
aduação Lato ou stricto sensu -
onhecimento avançado em
xcel mediante apresentação

	

Certificado de curso	 4
pecífico cora 	 horária
mima de 60 horas.
ertificação em
erenciamento de Riscos PMI
Project Management Institute
i equivalente

oordenação de projetos
nbientais em licenciamento
nbiental (pontuação por
'ojeto)

• Coordenador t&nlco

8	 4

4	 0

4	 0

5	 5

24	 16,5

comprovado

ice projetos comprovados pelos
fia. 385, 392, 399, 406 e 417.

íalização em nível de pós
ição lata ou sitiem sensu
Engenharia Ambienta],

	

tal, Biologia, ou Cursos 	 3
iores que contemplem os

físico, biótico ou
conõmico,
tenação de processos de
ianiento ambiental em

	

públicos ou empresas 	
oas ou privadas

temas) - (pontuação por
rso)
i&iciÀ de atuão em

públicos	 de
iamento e empresas

4

4

experiência	 1	 0,5	 II	 7,5	 1	 3

613

;clarecemos, de início, que não ser
mputados pontos relativos a período
rapo sobreposto a outro já considerado nes!
esmo item. Seguindo esse critério (aplicado
dos os licitantes) o profissional totalizou
os, comprovados pelos scguinti
>comemos: fis. 299 (2 anos e 8 meses), 320
eses), 337 (2 anos), 342 (1 ano e 1 mês), 32
349 (6 meses). O critério de pontuação le
a conta as frações de meses, desprezando
soltado final frações que, somadas, n
rfaçam lano completo.

ocumcnto de fi. 46.

Conforme documentos de fia. 299, 317, 323
329, 335, 345, 358 e 377, que atestam
coordenação de 07 processos na área desejada.

Documento de fl. 299.

4

j
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Documento de fl. 299.

	

2,5	 2,5	 2,5

	

8,5	 5,5

	

0,5	 2,5	 2,5

0,5	 II	 3	 1	 0

3	 3	 3

18	 13,5

boração de estudo de
afiação de impacto ambiental

Especialista em licenciamento
ibiental em áreas urbanas -

ios experiência

abâração ou avaliação de
udo de avaliação de impacto
ibiental de empreendimentos
i áreas urbanas ou estudo de
pacto de vizinhança ou
rticipação na concessão de
enciamento ambiental em
as urbanas -
pecialização a nível de pós
duaçflo, Iam ou stricto

uso,	 em	 Engenharia
nbientai, Florestal, Biologia,

Cursos Superiores que
niemplem os meios físico,
Stico ou socioeconômico,;
m ênfase na área urbanística.

Coordenador jurídico

fica na área do direito
de experiência)

em nível de
ou suicto si

direito

a

documentos apresentados (fi. 379, 3
365 e 379) nenhum logrou compro

jência em área urbana. Portanto, não
à comissão atribuir esse valor a

mentos. Ademais, a prova sobre a área
;o recai à licitante e nesse momento não
ite juntar novos documentos que n
avam inicialmente no envelone n°02.

clarccemos, de inicio, que não será
mputados pontos relativos a período
ripo sobreposto a outro já considerado nes5
smo item. Seguindo esse critério (aplicado
los os licitantes) o profissional totalizou
os, compreendidos no período entre 1998
15. Tudo conforme documentos de fi. 71, 7:
90, 94, 97 a 99, 101 e 103 a 108.

documento de ti. 84 não discrimina os mesi
balhados no ano de 2004.

documento de ti. 73 não demonst
periência profissional na ári
pecificamente jurídica (o documeni
ntemplou experiência em mediação).

documento de ti. 65 não há menção
ríodo trabalhado, não há indicação nem
o nem dos meses em que o trabalho 1
:senvolvido. Nesse momento, não 1
ssibilidade de o licitante juntar ao proces
comentes estranhos ao envelope n° 02.
,nforme documento de (1. 56.

0,5
	

5
	

3,5

3
	

3



periência	 adicional
,eriência de atuação; er
Ao jurídico junto a órgãc
licos da área ambiental cor
eriência específica na áre
direito ambiental (por ano)

rucipaçao em grupos o
vidades de elaboração d
s normativos afetos ao mel
ibiente junto ao po&
blico (por grupo, ativWa€4
por ato nonnativo)

blicaçáo de artigos jurídicc
área ambiental (por artigo)

Consultor master

is experiência

trado ou Doutorado
o	 ambiente,	 ges
dental, ou disciplinas
emplem estudos dos me
o,	 biótico
oeconômico.

rcício de cargos
rança ou gerenciais
tesas públicas ou priva

atuação em á
cionada à meio ambie

função	 de	 direi;
rintendEncía ou qualq

posição de alta chefia;
ercício, cm órgãos públi'
iientais, em cargos/ funç
alta direção (presidêtu
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3	 3

	

3	 3
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cumento de ti. 72.

documentos de fi. 75 a 82 não compro
'ação em órgão jurídico, pelo que não fi
isiderado para fins de atribuição de pontos.

documento de fl. 83 não é suficiente pai
ibuir pontuação ao profissional, já que
estado foi exarado em nome de pess

documentos de II. 103 a 108 não mdi
.ção no órgão jurídico do Ministério
teia e Tecnologia, pelo que não foi atribui
pontuação, ainda que as atividac
nvolvidas guardem uma relação com
fito. O mesmo critério foi adotado
ção aos demais licitantes.
umentos de fi. 103 a 108.

de fis. 109 a 111, 113 a 143 e
161.

pelos documentos de fl. 174 a

de fi. 171.

>comento de fl. 179,

documento de (1. 180 não discrimina qual
rgo ocupado.

documento de fl. 181 a 184 é mero contra
rial e, ainda que indique que a profission
ia sécia gerente, o certo é que inexiste
ires documentos que deem respaldo
,tive exercício das atividades na ár
sejada. Inclusive, as ARTs de fl. 196 a 2(
raro cm nome da própria pess'
ica da Sra. Loretti (e isso foi computado pa
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- CRITÉRIO	
U,?	

ÇAO DA
ITÃRI MÏ4 IA EMPRES
A A

3° escalão). - por ano de	 motivos expostos, não há como considera-los
xemfciopara esse quesito especifico).

articipação em grupos ou	 ) documento de ti. 205 a 207 não demonstra
tividades de elaboração de 	 xpedência em elaboração em atos normativos.
tos normativos afetos ao meio 	 1	 4	 i	 O	 ) documento em crivo atesta simplesmente
mbiente (por grupo, atividade	 laboração de manuais, que não podem se:

'u por ato normativo)	
quiparados a atos normativos. O mesmo
ritéHo foi aplicado às demais licitantes.

S. Profissional pleno	 4	 4
Documento de fl. 270 comprova 3 anos e
neses. Foram desconsiderados 3 meses pois
corTeram duas paralisações contratuais que,

nos experiência	 0,5	 2,5	 2,5	 omadas, chegaram a 90 dias.

•	 •••	 .•	 ) documento de ti. 289 comprova 19 meses de

	

-	 ;erviços.
'articipação em estudos de	 Documentos de (Is. 270, 289 a 292 e 296.
mpacto ambiental ou projetos
ásicos ambientais, seja na
1aboraçãp,.;
xecução, avaliação ou na 	 05	 1.5	 1,5
:oncessão de licenciamentos
unbicntais (por processo ou

TOTAL	 1006O 

ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., CNPJ: 90.333.79010001-10
Capacidade técnica e experiência da empresa: 100
Capacidade técnica dos consultores: 60,5
Pontuação final do licitante (conforme fórmula prevista no item 9.3.1 do Edital): 80,25

ii
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CONCLUSÃO

A Comissão Técnica realizou detida análise documental de tudo aquilo que foi apresentado pelos
licitantes e, ao final, atribuiu-lhes a devida pontuação técnica, conforme as justificativas
apontadas no corpo das tabelas acima relacionadas.

A Pontuação Técnica Final é a seguinte:

A Comissão Técnica remete os autos do processo à Comissão Mista para as providências
necessárias ao andamento do feito.

Nada mais a consignar, a Presidente da Comissão dá por encerrada a sessão de análise e
atribuição de pontuação técnica.

Brasília, 23 de agosto de 2018.

Presidebte da Comissão Técn

Acia4V!ra Dias	 caetanoTobias
Membro Comissão Técnica 	 Mbro Comissão Técnica -
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