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DECLARAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA 

 

EPSFL Declarante líder 

 

CNPJ:  
Nome da Entidade:  
Endereço:  
CEP:  Telefone:  
E-mail:  
Site:  
  

Dirigente da EPSFL responsável pelas informações 
CPF:  
Nome:  
Endereço:  
CEP:  Telefone:  
E-mail:  

 

Nos termos do Edital de Chamamento Público OSCG nº 01/2012, a entidade proponente, acima 

identificada, mediante representação de seu dirigente responsável, vem por meio desta apresentar 

experiência prévia, em atendimento às premissas seguintes: 

1. Cada critério somente pontuará uma única vez, para cada respectiva área temática de 

atividade.  

2. A pontuação máxima por área temática de atividades é de 1,2 pontos.  

3. A pontuação máxima da declaração de experiência anterior é de 3,6 pontos. 

4. A documentação comprobatória de veracidade das informações prestadas deverá ser 

apresentada na fase de habilitação para qualificação, sob as penas da Lei e de inabilitação no 

certame, podendo ser da entidade privada sem fins lucrativos, isolada ou consorciada, bem 

como de integrantes do quadro social, diretivo ou funcional das entidades, conforme critérios 

identificados. 

IDENTIFICAÇÃO DO CRITÉRIO 
PONTUAÇ

ÃO POR 
CRITÉRIO 

PONTUAÇ

ÃO 

ESPERAD

A NA 
ÁREA 

TEMÁTIC

A DE 

MEIO 
AMBIENT

E 

PONTUAÇ

ÃO 

ESPERAD

A NA 
ÁREA 

TEMÁTIC

A DE 

GESTÃO 
EDUCACI

ONAL 

PONTUAÇ

ÃO 

ESPERAD

A NA 
ÁREA 

TEMÁTIC

A DE PDI 

SOMATÓR

IO DA 
PONTUAÇ

ÃO 

ESPERAD

A  

Instrumento de parceria firmado pela EPSFL (isolada ou 

consorciada) na respectiva área temática de atividade, 

com valor global superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), com prestação de contas aprovada, nos últimos 

5 (cinco) anos 

0,2         
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Instrumento de parceria firmado pela EPSFL (isolada ou 

consorciada), na respectiva área temática de atividade, 

com valor anual de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais), com prestação de contas aprovada, nos últimos 5 
(cinco) anos 

0,1         

Tempo de existência da EPSFL (isolada ou consorciada) 

com previsão estatutária de atuação na área temática de 

atividade acima de 10 (dez) anos 

0,05         

Atestado de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos não abarcados por instrumento de 

parceria, relacionados à área temática de atividade, 

desenvolvidos pela EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

pessoa física integrante, nos últimos 5 (cinco) anos 

0,1         

Publicação científica por pessoa física integrante em 

periódicos com ISSN classificados como Qualis A1, na 
respectiva área temática de atividade 

0,1         

Publicação científica por pessoa física integrante em 

periódicos com ISSN classificados como Qualis A2 ou 

B1, na respectiva área temática de atividade 

0,08         

Publicação científica por pessoa física integrante em 

periódicos Qualis B2 até B5, na respectiva área temática 

de atividade 

0,05         

Publicação científica por pessoa física integrante em 

periódicos com ISSN classificados como Qualis C ou não 

classificados, na respectiva área temática de atividade 

0,02         

Capítulo de Livro com ISBN por pessoa física integrante, 

na respectiva área temática de atividade 
0,05         

Livro com ISBN por EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

por pessoa física integrante, na respectiva área temática 

de atividade 

0,1         

Produção técnica por EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

pessoa física integrante - Solicitação de registro/proteção 

de ativos de propriedade intelectual industrial ou sui 
generis, na respectiva área temática de atividade 

0,1         

Produção técnica por pessoa física integrante - Elaboração 

de projeto técnico, de pesquisa ou educacional, bem como 

relatório técnico ou parecer, na respectiva área temática 

de atividade 

0,05         

Produção técnica por EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

pessoa física integrante - Produção de material 

didático/instrucional, na respectiva área temática de 

atividade 

0,05         

Produção técnica por EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

pessoa física integrante - Organização de eventos 

presenciais, virtuais ou híbridos, com carga horária de 40 

horas ou acima, na respectiva área temática de atividade 

0,05         

Produção técnica por EPSFL (isolada ou consorciada) ou 

pessoa física integrante - Organização de eventos 

presenciais, virtuais ou híbridos, com mais de 100 

participantes, na respectiva área temática de atividade 

0,05     

Prêmio de reconhecimento pela relevância da atuação, por 

prêmio, na respectiva área temática de atividade, recebido 

por EPSFL (isolada ou consorciada) ou pessoa física 

integrante 

0,05         
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PONTUAÇÃO TOTAL ESPERADA     
    

 

Local/UF, @ de @ de 2022 

Assinatura do dirigente da entidade 


