
Ordem Item do Edital e Documento Fase eliminatória Critério Fase classificatória Critério Metodologia de Pontuação Pontuação Máxima
1 5.1.2.3.1.1. Declaração de Ciência, Concordância e de Atendimento às 

Normas (anexo 5 do edital)
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

2

5.1.2.3.1.2. Cópia de estatuto da Entidade Privada sem Fins Lucrativos
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

3 5.1.2.3.1.3. Cópia da Ata de Constituição da Entidade Privada sem Fins 

Lucrativos
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

4 5.1.2.3.1.4.  Cópia da ata de eleição do quadro de dirigente atual Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

5 5.1.2.3.1.5. Declaração de adimplência e regularidade dos dirigentes 

da entidade (Anexo 6 do Edital)
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

6 5.1.2.3.1.6. Comprovação de que a entidade funciona no endereço por 

ela indicado
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

De 1 a 5 parcerias (1,0 ponto)

De 5 a 10 parcerias (3,0 pontos)

Acima de 10 parcerias (6,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias prévias 

até R$ 6 milhões (1,0 ponto)

Somatório do valor das parcerias prévias 

acima de R$ 6 milhões e abaixo de R$ 15 

milhões (2,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias acima 

de R$ 15 milhões (3,0 pontos)

De 1 a 5 parcerias (1,0 ponto)

De 5 a 10 parcerias (3,0 pontos)

Acima de 10 parcerias (6,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias prévias 

até R$ 6 milhões (1,0 ponto)

Sim Apresentar documento com 

experiência mínima de 3 anos

Sim Instrumentos de parceria firmados com 

órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da 

sociedade civil
6,0

8

Edital de Chamamento Público ICMBio nº 01/2018

Anexo 16 - Critérios de julgamento da comissão de avaliação
Chamamento Público de seleção de Organização Social para a celebração de contrato de gestão da Unidade Escola ACADEBio/Flona de Ipanema

Etapa 3 – Avaliação de documentação preliminar e de propostas – fase eliminatória e classificatória

Envelope 1 - Documentação preliminar

6,0

3,0

Instrumentos de parceria firmados com 

órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da 

sociedade civil

Por produção (0,50 pontos) 5,0

5.1.2.3.1.7. Declaração de experiência prévia no exercício de 

atividades em PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (anexo 7 do edital)

7 Sim Apresentar documento com 

experiência mínima de 3 anos

Sim

Publicações, pesquisas e outras formas 

de produção de conhecimento 

realizadas pela entidade proponente 

interessada ou a respeito dela
Declarações de experiência prévia e de 

capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados 

no tema, emitidas por órgãos públicos, 

instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas 

ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas

Prêmios de relevância recebidos no País 

ou no exterior pela entidade proponente 

interessada

Por declaração (0,50 pontos) 5,0

Por prêmio (0,50 pontos) 3,0

5.1.2.3.1.8. Declaração de experiência prévia no exercício de 

atividades em EDUCAÇÃO  (anexo 8 do edital)



Somatório do valor das parcerias prévias 

acima de R$ 6 milhões e abaixo de R$ 15 

milhões (2,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias acima 

de R$ 15 milhões (3,0 pontos)

De 1 a 5 parcerias (1,0 ponto)

De 5 a 10 parcerias (3,0 pontos)

Acima de 10 parcerias (6,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias prévias 

até R$ 6 milhões (1,0 ponto)

Somatório do valor das parcerias prévias 

acima de R$ 6 milhões e abaixo de R$ 15 

milhões (2,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias acima 

de R$ 15 milhões (3,0 pontos)

De 1 a 5 parcerias (1,0 ponto)
10 5.1.2.3.1.10. Declaração de experiência prévia no exercício de 

atividades em TURISMO (anexo 10 do edital)

Sim Apresentar documento Sim Instrumentos de parceria firmados com 

órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, 

6,0

3,0

Publicações, pesquisas e outras formas 

de produção de conhecimento 

realizadas pela entidade proponente 

interessada ou a respeito dela

5,0Por produção (0,50 pontos)

9 5.1.2.3.1.9. Declaração de experiência prévia no exercício de 

atividades em CULTURA (anexo 9 do edital)

Sim Apresentar documento com 

experiência mínima de 3 anos

Sim Instrumentos de parceria firmados com 

órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da 

sociedade civil

Declarações de experiência prévia e de 

capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados 

no tema, emitidas por órgãos públicos, 

instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas 

ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas

Por declaração (0,50 pontos) 5,0

Prêmios de relevância recebidos no País 

ou no exterior pela entidade proponente 

interessada
Por prêmio (0,50 pontos) 3,0

Declarações de experiência prévia e de 

capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados 

no tema, emitidas por órgãos públicos, 

instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas 

ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas

Por declaração (0,50 pontos) 5,0

Prêmios de relevância recebidos no País 

ou no exterior pela entidade proponente 

interessada Por prêmio (0,50 pontos) 3,0

3,0

Publicações, pesquisas e outras formas 

de produção de conhecimento 

realizadas pela entidade proponente 

interessada ou a respeito dela
Por produção (0,50 pontos) 5,0



De 5 a 10 parcerias (3,0 pontos)

Acima de 10 parcerias (6,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias prévias 

até R$ 6 milhões (1,0 ponto)

Somatório do valor das parcerias prévias 

acima de R$ 6 milhões e abaixo de R$ 15 

milhões (2,0 pontos)

Somatório do valor das parcerias acima 

de R$ 15 milhões (3,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 anos e abaixo de 10 anos 

(3,00 pontos)

Acima de 10 anos (5,0 pontos)

Até 25 pessoas (1,0 ponto)

Acima de 25 e abaixo de 50 pessoas (3,0 

pontos)

Acima de 50 pessoas (5,0 pontos)

Possui regulamento de compras e 

serviços?
1,0

Possui regulamento para seleção e 

contratação de pessoal?
1,0

Possui sistema de gestão de pessoal (1,0 

ponto)
1,0

Possui sistema de gestão de processos 

(1,0 ponto) 1,0

Possui sistema de gestão patrimonial (2,0 

pontos) 2,0

Possui sistema de gestão financeira (1,0 

ponto) 1,0

Possui fundo de reserva (1,0 ponto) 1,0

Possui fundo patrimonial (2,0 ponto) 2,0

Possui Programa de responsabilidade 

socioambiental? (1,0 ponto) 1,0

Possui Programa de Integridade e de 

Gestão de Riscos? (1,0 ponto) 1,0

Possui Programa de Transparência? (1,0 

ponto) 1,0

Possui Programa de Qualidade de Vida? 

(1,0 ponto) 1,0

Possui Programa de Progressão 

Funcional/plano de carreira? (1,0 ponto) 1,0

Possui Programa de Segurança de 

Trabalho? (1,0 ponto) 1,0

5.1.2.3.1.11. Declaração de capacidade técnica e gerencial (anexo 11 

do edital)

Sim Sim. Na hipóstese de 

Consórcio, será feita a 

pontuação para cada 

entidade consorciada e 

posteriormente calculada 

a média da pontuação 

obtida pelas entidades 

consorciadas.

Apresentar documento. Se 

Consórcio, o documento deverá 

ser apresentado por cada um 

das entidades consorciadas
5,0

5,0

11

Pessoal vinculado à instituição

Tempo de existência de CNPJ

Fatores administrativos, técnicos e 

operacionais

Declarações de experiência prévia e de 

capacidade técnica no desenvolvimento 

de atividades ou projetos relacionados 

no tema, emitidas por órgãos públicos, 

instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas públicas 

ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas

Por declaração (0,50 pontos) 5,0

Prêmios de relevância recebidos no País 

ou no exterior pela entidade proponente 

interessada
Por prêmio (0,50 pontos) 3,0

pública, organismos internacionais, 

empresas ou outras organizações da 

sociedade civil
6,0

3,0

Publicações, pesquisas e outras formas 

de produção de conhecimento 

realizadas pela entidade proponente 

interessada ou a respeito dela

5,0Por produção (0,50 pontos)



Possui ouvidoria? (1,0 ponto) 1,0

Média/ano abaixo de R$ 6 milhões (1,0 

ponto)
1,0

Média/ano acima de R$ 6 milhões (3,0 

pontos)
2,0

Valor crescente de recursos gerenciados 

de 2015 a 2016 (1,0 ponto)
1,0

Valor crescente de recursos gerenciados 

de 2016 a 2017 (1,0 ponto)
1,0

Maioria de graduados (0,5 ponto)

Maioria de especialistas (1,0 pontos)

Maioria de mestres (1,5 pontos)

Maioria de doutores (2,0 pontos)

Média de 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Média acima de 6 anos e abaixo de 10 

anos (2,00 pontos)

Média acima de 10 anos (5,0 pontos)

12 5.1.2.3.1.12. Se Entidade privada sem fins lucrativos disposta 

voluntariamente à qualificação, Ata da Assembléia Geral que 

autorize a declaração e autorize eventuais mudanças no respectivo 

Estatuto com vistas ao atendimento deste chamamento público 

Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

13 5.1.2.3.1.12. Se Entidade privada sem fins lucrativos disposta 

voluntariamente à qualificação, Minuta do Estatuto Social 

adequado à qualificação. 

Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

14 5.1.2.3.1.13.1. Se Consórcio, Documentação referente aos itens 

5.1.2.3.1.1. a 5.1.2.3.1.6. de todas as entidades consorciadas
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

15 5.1.2.3.1.13.2. Se Consórcio, Documentação referente aos itens 

5.1.2.3.1.7. a 5.1.2.3.1.10. de forma isolada por entidade que detenha 

experiência prévia no tema exigido

Sim Apresentar documento

Será pontuado por 

comprovação acima 

demonstrada

x x -

16 5.1.2.3.1.13.3. Se Consórcio, Atas da Assembléia Geral de todas as 

consorciadas que autorizam a celebração do Consórcio e os 

desdobramentos dele decorrentes

Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

17

4.1.2.3.1.13.3. Se Consórcio, Contrato de Consórcio das Entidades, 

indicando a entidade líder, sendo esta a responsável pela temática de 

preservação ambiental em seu Estatuto Social (Anexo 2 do edital) 

Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

18 4.1.2.3.1.13.3. Se Consórcio, Minuta do Estatuto Social da Spin-Off 

Social adequado à qualificação
Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

19 4.1.2.3.1.13.3. Se Consórcio, Minuta da Ata de Constituição da Spin-

Off Social, com representação paritária dos membros das entidades 

consorciadas

Sim Apresentar documento Não se aplica x x -

Total Máximo 127,0

Ordem Item do Edital e Documento Fase eliminatória Critério Fase classificatória Critério Metodologia de Pontuação Pontuação Máxima
Grau pleno de caracterização (5,0 ponto)

Grau satisfatório de caracterização (3,0 

ponto)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de caracterização (0 ponto)

Grau pleno de proposta (3,0 ponto)

Grau satisfatório de proposta (1,5 

pontoS)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de proposta (0 ponto)

Tempo de experiência do corpo diretivo 

em terceiro setor

5,0

2,0

Composição acadêmica do corpo 

diretivo

Valor de recursos gerenciados pela 

entidade

1 5.1.2.3.2.1. Carta de Intenções à Publicização (anexo 12 do edital) Sim Apresentar Anexo @ Sim

Envelope 2 - Proposta de Intenção à Publicização

Caracterização dos interesses públicos

recíprocos da entidade proponente e do

ICMBio

Proposta prévia de identidade

organizacional da Unidade Escola

ACADEBio/Flona de Ipanema 

5,0

3,0



Grau pleno de intenção à publicização 

(5,0 pontos)

Grau satisfatório de intenção à 

publicização (2,5 pontos)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de intenção à publicização 

(0 ponto)

Grau pleno de proposição em 

Aperfeiçoamento (2,0 ponto)

Grau satisfatório de proposição em 

Aperfeiçoamento (1,0 ponto)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de proposição em 

Aperfeiçoamento (0 ponto)

Grau pleno de proposição em Inovação 

(2,0 ponto)

Grau satisfatório de proposição em 

Inovação (1 ponto)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de proposição em Inovação 

(0 ponto)

Grau pleno de abrangência (2,0 ponto)

Grau satisfatório de abrangência (1,0 

ponto)

Não atendimento ou atendimento 

insatisfatório de abrangência (0 ponto)

Graduação (0,25 ponto)

Especialização (0,5 ponto)

Mestrado (1,0 ponto)

Doutorado (1,5 pontos)

P.H.D (2,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (3,0 pontos)

Acima de 10 anos (5,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (2,0 pontos)

Acima de 10 anos (3,0 pontos)

Até 5 publicações (1,0 ponto)

De 6 a 10 publicações (2,0 pontos)

Acima de 10 publicações (3,0 pontos)

Graduação (0,25 ponto)

Especialização (0,5 ponto)

Mestrado (1,0 ponto)

Doutorado (1,5 pontos)

P.H.D (2,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (3,0 pontos)

Acima de 10 anos (5,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (2,0 pontos)

Acima de 10 anos (3,0 pontos)

Até 5 publicações (1,0 ponto)

De 6 a 10 publicações (2,0 pontos)

Acima de 10 publicações (3,0 pontos)

Graduação (0,25 ponto)Formação/Escolaridade no tema

Proposição qualitativa e/ou quantitativa 

de mudanças, inovações e 

aperfeiçoamento na gestão da Unidade 

Escola ACADEBio/Flona de Ipanema no 

tema de preservação ambiental e nos 

temas conexos, com indicação prévia de 

possíveis indicadores de resultado no 

âmbito do contrato de gestão

5

Experiência profissional no tema

5

Publicações significativas no tema

3

Experiência em Direção, Coordenação 

ou Chefia no tema
3

5

5

3

Formação/Escolaridade no tema

Experiência profissional no tema

Publicações significativas no tema

Formação/Escolaridade no tema

Experiência em Direção, Coordenação 

ou Chefia no tema
3

Abrangência de representação da 

comunidade beneficiária no Conselho de 

Administração e no seu quadro social

4 5.1.2.3.2.4. Carta de indicação do(a) Conselheiro(a) de Cultura (anexo 

15 do edital)

sim Apresentar Anexo @ Sim

Apresentar Anexo @sim5.1.2.3.2.2. Carta de indicação do(a) Conselheiro(a) de Preservação 

Ambiental (anexo 13 do edital)

2

3 5.1.2.3.2.3. Carta de indicação do(a) Conselheiro(a) de Educação 

(anexo 14 do edital)

sim Apresentar Anexo @

Sim

Sim

Intenções à Publicização diante dos

elementos constantes do Estudo de

Publicização da Unidade Escola

ACADEBio/Flona de Ipanema

5,0

2,0

2,0

2,0



Especialização (0,5 ponto)

Mestrado (1,0 ponto)

Doutorado (1,5 pontos)

P.H.D (2,0 pontos)

De 3 a 6 anos (2,0 pontos)

Acima de 6 até 10 anos (4,0 pontos)

Acima de 10 anos (6,0 pontos)

De 3 a 6 anos (2,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (4,0 pontos)

Acima de 10 anos (6,0 pontos)

Até 5 publicações (1,0 ponto)

De 6 a 10 publicações (2,0 pontos)

Acima de 10 publicações (3,0 pontos)

Graduação (0,25 ponto)

Especialização (0,5 ponto)

Mestrado (1,0 ponto)

Doutorado (1,5 pontos)

P.H.D (2,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (3,0 pontos)

Acima de 10 anos (5,0 pontos)

De 3 a 6 anos (1,0 ponto)

Acima de 6 até 10 anos (2,0 pontos)

Acima de 10 anos (3,0 pontos)

Até 5 publicações (1,0 ponto)

De 6 a 10 publicações (2,0 pontos)

Acima de 10 publicações (3,0 pontos)

Total Máximo 87,0

TOTAL MÁXIMO FINAL 214,0

5 5.1.2.3.2.5. Carta de indicação do(a) Conselheiro(a) de Turismo - Uso 

Público e visitação em Unidades de Conservação  (anexo 16 do edital)

sim Apresentar Anexo @ Sim

5

Experiência profissional no tema

5

Publicações significativas no tema

3

Formação/Escolaridade no tema

Experiência em Direção, Coordenação 

ou Chefia no tema
3

5

Experiência profissional no tema

6

3

Experiência em Direção, Coordenação 

ou Chefia no tema
6

15 do edital)

Publicações significativas no tema


