
Ordem Item do Edital e Documento
Etapa Critério de aceitabilidade Critério de Análise Pontuação

1 8.8.1. Inscrição para participação no chamamento público de seleção e de 

qualificação de OS, pela EPSFL, isolada ou líder de Consórcio.

Eliminatória

Conteúdo informacional de 

documento apresentado em 

conformidade ao Anexo IX

Verificar documento e conferir a situação de 

regularidade do CNPJ da EPSFL (isolada 

ou lider e consorciadas) no CAUC e Portal 

Consolidado TCU

n/a

2

8.8.2. Cópia do Estatuto Social atualizado da EPSFL (isolada ou líder e 

consorciadas) ou declaração de que tal arquivo está inserido e atualizado 

no cadastro da Plataforma Mais Brasil, conforme endereço eletrônico 

https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br.

Eliminatória Apresentar documento

Verificar previsão estatutária na área 

temática de atividade em Meio Ambiente, 

Gestão Educacional e PDI, por no mínimo, 

três anos anteriores

n/a

3

8.8.3. Cópia da última Ata de Assembleia Geral da EPSFL (isolada ou 

líder e consorciadas) deliberando pela eleição do corpo diretivo da EPSFL 

ou declaração de que tal arquivo está inserido e atualizado no cadastro da 

Plataforma Mais Brasil, conforme endereço eletrônico 

https://portal.plataformamaisbrasil.gov.br .

Eliminatória Apresentar documento
Verificar se dirigente signatário está 

devidamente constituído.
n/a

4

8.8.4. Se for o caso, Contrato de Consórcio de EPSFL subscrito por cada 

uma das EPSFL consorciadas, objetivando a junção de experiência prévia 

e capacidade técnica e gerencial em atividades de que trata o item 8.4 do 

Edital e a constituição de EPSFL derivada.

Eliminatória
Apresentar documento, se for o 

caso

Verificar o documento e os termos do 

consórcio, para as finalidades previstas no 

edital.

n/a

5

8.8.5. Se for o caso, Ata de Assembleia Geral da EPSFL aprovando 

declaração de compromisso de apresentar os documentos exigidos para a 

qualificação de OS, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 9.190/2017 ou, 

na hipótese de que trata o item 8.8.4. deste Edital, a Ata de Assembleia 

Geral de cada uma das EPSFL integrantes, ratificando o Contrato de 

Consórcio Público subscrito pela entidade e aprovando declaração de 

compromisso de apresentar os documentos exigidos para a qualificação de 

OS, nos termos do Art. 4º do Decreto nº 9.190/2017, mediante 

constituição de entidade derivada ou spin off social, com a transferência, 

fusão e manutenção de know how das entidades consorciadas, a ser 

submetida pela EPSFL líder do Consórcio. 

Eliminatória
Apresentar documento, se for o 

caso

Verificar o documento e avaliar o conteúdo 

informacional deliberado em assembleia, 

conforme exigências do Edital e do Decreto 

nº 9.190/2017.

n/a
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6 8.8.6. Proposta à Publicização (conforme Anexo X do Edital) Classificatória

Conteúdo informacional de 

documento apresentado em 

conformidade ao Anexo X

Análise das informações e pontuação dos 

requisitos pela Comissão de Seleção, 

conforme barema. Envio do currículo ou 

link lattes dos representantes do Conselho 

de Administração.

4

7
8.8.7. Declaração de Capacidade Técnica e Gerencial (conforme Anexo 

XI do Edital)
Classificatória

Conteúdo informacional de 

documento apresentado em 

conformidade ao Anexo XI

Análise das informações e pontuação, 

conforme autodeclaração pela EPSFL*
2,4

8
8.8.8. Declaração de experiência prévia da EPSFL ou de seu integrante do 

quadro da EPSFL (conforme Anexo XII do Edital)
Classificatória

Conteúdo informacional de 

documento apresentado em 

conformidade ao Anexo XII

Análise das informações e pontuação, 

conforme autodeclaração pela EPSFL*
3,6

TOTAL MÁXIMO FINAL 10,0

Etapa Classificatória

* A pontuação será autodeclarada e ficará sob responsabilidade do dirigente declarante, nos termos da Lei, devendo todos os documentos  e informações serem apresentados 

quando da fase de habilitação, para qualificação da Organização Social, quando da seleção da entidade ou consórcio.
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Anexo VII - Critérios Específicos de Avaliação e de Pontuação

Etapa Eliminatória



Critérios de pontuação Pontuação por critério Pontuação obtida

Item 1 - Identidade Organizacional 0,6

Quesito 1.1 - A missão é compatível com o objetivo geral 0,2

Quesito 1.2 - A visão é compatível com os objetivos específicos 0,2

Quesito 1.3 - Os valores são compatíveis com os princípios da publicização constantes do 

item 5.5 do Estudo de Publicização
0,2

Item 2 - Programa de Trabalho proposto 2

Quesito 2.1 - O Programa de Trabalho contempla a manutenção e continuidade das 

atividades da ACADEBio, constantes dos itens 2.1 e 5.8.1 do Estudo de Publicização
0,2

Quesito 2.2 - O Programa de Trabalho contempla a implementação, expansão e melhoria de 

atividades pretendidas com a publicização (itens 5.8.2 a 5.8.5 do Estudo de Publicização) 

para o público-alvo constante do item 5.2 do Estudo de Publicização

0,8

Quesito 2.3 - O Programa de Trabalho contempla o enfrentamento da situação-problema da 

ACADEBio, constante do item 5.3 do Estudo de Publicização
0,6

Quesito 2.4 - O Programa de Trabalho contempla a identificação e descrição de indicadores - 

no mínimo, metas, periodicidade de apuração e responsáveis pela medição -, conforme item 

9 do Estudo de Publicização

0,4

Item 3 - Proposta preliminar de orçamento para fins de fomento 0,4

Quesito 3.1 - A proposta contempla as receitas projetadas pela fonte ICMBio especificadas 

na tabela 14 do Estudo de Publicização, enquanto recursos de fomento público
0,1

Quesito 3.2 - A proposta faz correlação entre os recursos de fomento público e as metas 

associadas aos objetivos estratégicos de manutenção e continuidade das atividades da 

ACADEBio, constantes dos itens 2.1 e 5.8.1 do Estudo de Publicização

0,2

Quesito 3.3 - A proposta discrimina, para o período de 4 (quatro) anos, as despesas correntes 

com pessoal, despesas correntes de custeio de diversas, despesas de capital/investimentos, e 

reserva técnica financeira

0,1

Item 4 - Plano preliminar de ações e metas para captação de recursos e investimentos 0,7

Quesito 4.1 - A proposta contempla a necessidade de recursos para investimento de que trata 

a tabela 15 do Estudo de Publicização
0,2

Quesito 4.2 - A proposta contempla ações e metas de captação de recursos e investimentos 

associados aos objetivos estratégicos de implementação, expansão e melhoria de atividades 

pretendidas com a publicização (itens 5.8.2 a 5.8.5 do Estudo de Publicização) para o 

público-alvo constante do item 5.2 do Estudo de Publicização, para o período de 4 (quatro) 

anos

0,3

Quesito 4.3 - O Plano prevê metas anuais de redução de recebimento de recursos de 

fomento, em consideração ao aumento de receitas próprias das atividades desenvolvidas, e ao 

retorno econômico dos investimentos realizados

0,2

Item 5 - Proposta de composição e representatividade no Conselho de Administração da OS 0,3

Quesito 5.1 - A proposta de composição do Conselho de Administração explicita a 

conformidade das indicações (inclusive com currículo ou link do currículo lattes na 

plataforma gov.br) aos critérios de composição (art. 3º da Lei 9.637/1998) e de 

representatividade (inciso IV do art. 5º, inciso III do art. 10 e art.11, todos do Decreto 

federal 9.190/2017), às áreas temáticas de atividades em Meio Ambiente, Gestão 

Educacional e Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

0,3
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