EDITAL CONJUNTO Nº 001/2018
SELEÇÃO DE ENTIDADE DELEGATÁRIA PARA DESEMPENHAR FUNÇÕES DE
AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARANAÍBA E DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DE MÉRITO (ITENS 5.3, 5.4, 5.5 E 7.2) E
SABATINA DO DIRETOR GERAL

A Comissão de Julgamento, no uso de suas atribuições que lhe confere o Edital Conjunto nº
001/2018 de seleção da Entidade Delegatária para desempenhar funções de Agência de Água da
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, e considerando a
interposição de recurso contra o Resultado Preliminar, INFORMA o resultado final, referente
aos itens 5.3, 5.4, 5.5 e 7.2, conforme demonstrado no Anexo I.

Itumbiara-GO, 30 de julho de 2018.

LEONARDO SAMPAIO COSTA
Coordenador da Comissão de Julgamento

ANEXO I
AVALIAÇÃO DE MÉRITO (ITENS 5.3, 5.4, 5.5 E 7.2) E SABATINA DO DIRETOR
GERAL
A avaliação de mérito, de caráter classificatório, foi avaliada segundo os critérios listados na
tabela abaixo.
Critério
Qualificação Técnica da Entidade Proponente
Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes
Plano de Trabalho
Sabatina
Pontuação total máxima

Pontuação Máxima
30 pontos
35 pontos
10 pontos
25 pontos
100 pontos

5.3. Qualificação Técnica da Entidade Proponente
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de
Entidade Proponente
Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas
Valor
Nota Edital
Nota Edital
Descrição
Valor
máximo
Preliminar
Final
Participação
em
Projetos 2,50 pontos por 20 pontos
20 pontos
20 pontos
elaborados/executados ou em projeto em temas
execução em temas afetos a afetos a gestão de
recursos hídricos ou gestão recursos hídricos
ambiental relacionada à gestão ou
gestão
de recursos hídricos, com ambiental
duração mínima de 6 meses;
relacionada
a
gestão de recursos
hídricos;
Experiência na coordenação ou 0,5 ponto por 10 pontos
10 pontos
10 pontos
administração de convênios contrato
ou
e/ou
convênio.
Contratos,
com
duração
mínima de 6 meses.
Pontuação total máxima
30 pontos
30 pontos
30 pontos
5.4. Qualificação Técnica Adicional do Corpo Dirigente-Executivo Proposto
a. Diretor Geral
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Entidade Proponente
Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de
Águas
Valor
Valor de
Nota Edital Nota Edital
Alínea Título
máximo
cada título
Preliminar
Final
dos títulos
A
Diploma,
devidamente 1,5 ponto
4 pontos
0
0
registrado, de conclusão de
doutorado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
doutorado,
acompanhado
do
histórico
escolar, a recursos hídricos ou

B

C

D

gestão ambiental relacionada à
gestão de recursos hídricos;
Diploma
devidamente 1 ponto
registrado, de conclusão de
mestrado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
mestrado,
acompanhado
do
histórico
escolar, em temas afetos em
temas afetos a recursos hídricos
ou gestão ambiental relacionada
à gestão de recursos hídricos;
Certificado de conclusão de 0,5 ponto
curso de pós-graduação ou
declaração
de
curso
acompanhado do histórico do
curso,
em
nível
de
especialização,
com
carga
horária mínima de 360 horas,
em temas afetos a recursos
hídricos ou gestão ambiental
relacionada à gestão de recursos
hídricos;

Experiência adicional a 3 (três) 2 pontos
anos em cargos de direção ou por ano
coordenação de organizações.
adicional
completo
Pontuação total máxima

2 pontos

2 pontos

0,5 ponto

0,5 ponto

16 pontos

2 pontos

10 pontos

20 pontos

4,5 pontos

12,5 pontos

A entidade proponente apresentou recurso referente a nota atribuída a alínea “D”, com a
alegação que o Diretor Geral submetido a análise exerceu os cargos diretivos de Gerente da
Cobrança pelo uso da Água de 2007 a 2010 e assessor da Diretoria de Gestão das Águas e Apoio
aos Comitês de Bacia em 2011 no Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, devendo ser
contabilizado 5 (cinco) anos no cargo de direção. Reiterou que durante o período compreendido
entre 06/2013 a 08/2015 foi Sócio-Diretor da empresa Sustentação Governança Socioambiental e
que na Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas, exerce o cargo de Diretor Presidente desde 09/2015, devendo ser
contabilizados 5 (cinco) anos consecutivos no exercício do cargo de direção.
A Comissão de Julgamento ao analisar o recurso apresentado, considerou 3 (três) anos de
experiência no cargo de direção do no Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, em que
exerceu o cargo de Gerente da Cobrança, visto que de acordo com a Classificação Brasileira de
Ocupações – CBO - 1114, que cita: “são considerados dirigentes de serviço público, aqueles que
garantem suporte na gestão de pessoas, na administração de material, patrimônio, informática e
serviços para as áreas meios e finalísticas da administração pública federal, estadual, distrital e

municipal, definem diretrizes, planejam, coordenam e supervisionam ações, monitorando
resultados e fomentando políticas de mudança”. No entanto, para o cargo de assessor da
Diretoria, a Comissão de Julgamento entendeu que assessor não corresponde a cargo de direção.
A Comissão avaliou que durante os anos de 2013 a 2018 o Diretor Geral da Entidade Proponente
exerceu os cargos de direção na empresa Sustentação Governança Socioambiental e na ABHA
Gestão de Águas, sendo considerado 5 (cinco) anos de experiência.
b. Coordenador Administrativo Financeiro
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Entidade Proponente
Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de
Águas
Valor
Valor de
Nota Edital
Nota Edital
Alínea Título
máximo
cada título
Preliminar
Final
dos títulos
A
Diploma,
devidamente 1,5 ponto
1,5 ponto
0
0
registrado, de conclusão de
doutorado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
doutorado,
acompanhado do histórico
escolar, em temas afetos em
temas afetos a administração e
gestão;
B
Diploma
devidamente 1 ponto
0
0
registrado, de conclusão de
mestrado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
mestrado,
acompanhado do histórico
escolar, em temas afetos em
temas afetos a administração e
gestão;
C
Certificado de conclusão de 0,5 ponto
1 ponto
1 ponto
curso de pós-graduação ou
declaração
de
curso
acompanhado do histórico do
curso,
em
nível
de
especialização,
com
carga
horária mínima de 360 horas,
em temas afetos em temas
afetos a administração e gestão;
D
Experiência adicional a 2 (dois) 1 ponto por 6 pontos
6 pontos
6 pontos
anos
em
atividades
de ano
gerenciamento administrativo adicional
ou financeiro.
completo
Pontuação total máxima
7,5 pontos 7 pontos
7 pontos

c. Coordenador Técnico
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos
Entidade Proponente
Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de
Águas
Valor
Nota Edital
Valor de
Nota Edital
Alínea Título
máximo
Final
cada título
Preliminar
dos títulos
A
Diploma,
devidamente 2 pontos
2,5 pontos 0
0
registrado, de conclusão de
doutorado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
doutorado,
acompanhado
do
histórico
escolar, em temas afetos a
gestão de recursos hídricos ou
gestão ambiental relacionada a
gestão de recursos hídricos;
B
Diploma
devidamente 1,5 ponto
0
0
registrado, de conclusão de
mestrado
ou
certificado/declaração
de
conclusão
de
mestrado,
acompanhado
do
histórico
escolar, em temas afetos a
gestão de recursos hídricos ou
gestão ambiental relacionada a
gestão de recursos hídricos;
C
Certificado de conclusão de 1 ponto
1 ponto
1 ponto
curso de pós-graduação ou
declaração
de
curso
acompanhado do histórico do
curso,
em
nível
de
especialização,
com
carga
horária mínima de 360 horas,
em temas afetos a gestão de
recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada a gestão
de recursos hídricos;
D
Experiência adicional a 2 (dois) 1 ponto por 5 pontos
2 pontos
2 pontos
anos na coordenação da ano
implementação de projetos e adicional
obras em temas afetos a gestão completo
de recursos hídricos ou gestão
ambiental relacionada a gestão
de recursos hídricos.
Pontuação total máxima
7,5 pontos 3 pontos
3 pontos
A entidade proponente apresentou recurso referente a nota atribuída na alínea “D”, justificando
que o Coordenador Técnico submetido a análise prestou serviços nas empresas Mineração
Julinho Ltda, Calcário Santa Helena Ind. Com. Transporte Ltda, Foco Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Indústria de Cal SN Ltda, com início no ano de 2014 a presente data,
desempenhando atividades de elaboração e acompanhamento na execução de projetos visando a

recomposição da cobertura vegetal nativa e recuperação de áreas degradadas. No período
compreendido entre os anos de 2012 e 2014, tinha contrato administrativo com a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad, exercendo a função de
Assistente Ambiental, prestando serviços de apoio as atividades técnicas relativas à
regularização ambiental, regulação, controle, licenciamento, perícia e auditoria ambiental
monitoramento ambiental, gestão, proteção e controle da qualidade ambiental, ordenamento dos
recursos naturais, conservação de ecossistemas, da flora e da fauna, manejo florestal e
silvicultura, estimulo e difusão de tecnologia, informação e educação ambiental.
A Comissão de Julgamento analisou o recurso apresentado e manteve a pontuação de 2 (dois)
pontos em relação a alínea “D”, justificando que a elaboração e execução de projetos visando a
recomposição da cobertura vegetal nativa e recuperação de áreas degradadas, não configura
experiência na gestão de recursos hídricos.
5.5. Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho foi avaliado com base nos seguintes critérios:
Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas
Pontuação
Critério
máxima
1
Apresentação em conformidade com a estrutura e forma preconizadas
1 ponto
no item 5.5
2
Clareza
2 pontos
3
Concisão
2 pontos
4
Plano de Trabalho
5 pontos
Total
10 pontos
Entidade Proponente

Conforme disposto no Edital Conjunto nº 001/2018, a pontuação final da estratégia de atuação de
cada Entidade Proponente e da Sabatina do Diretor Geral será a média aritmética das notas de
cada membro da Comissão de Julgamento, tendo-se previamente descartando duas, as que
resultarem, respectivamente, na maior e na menor pontuação.

Entidade Proponente
Membro Comissão de Julgamento
Julgador 1
Julgador 2
Julgador 3
Julgador 4
Média Aritmética (notas intermediárias)

Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas
Nota
9
9
9
10
9,5 (por consenso da comissão)

Sabatina Diretor Geral

Entidade Proponente
Membro Comissão de Julgamento
Julgador 1
Julgador 2

Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas
Nota
18
24

Julgador 3
Julgador 4
Média Aritmética (notas intermediárias)

23
24
23,5

7.2 Avaliação de Mérito
Conforme disposto no Edital Conjunto nº 001/2018, para os critérios de qualificação técnica da
Entidade Proponente, qualificação técnica adicional dos Dirigentes e na estratégia de atuação,
em cada item, deverá ser atingido o patamar mínimo de 60%, sendo desclassificada a Entidade
Proponente que não atingir esse percentual.

Entidade Proponente
Critério
Qualificação Técnica da
Entidade Proponente
Qualificação Técnica
Adicional dos Dirigentes
Plano de Trabalho
Sabatina
Pontuação total máxima

Pontuação Máxima

Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas
Porcentagem
Nota Alcançada
Alcançada

30 pontos

30 pontos

100 %

35 pontos

22,5 pontos

64 %

10 pontos
25 pontos
100 pontos

9,5 pontos
23,5 pontos
85,5 pontos

95 %
94 %
85,5 %

Resultado Final Entidade Proponente:
Entidade Proponente
Associação Multissetorial de Usuários de
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas ABHA Gestão de Águas

Situação
Classificada - Atingiu o patamar mínimo de
60% nos critérios exigidos.

