
 

 
 

 

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 PRELIMINAR 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, INFORMA o 

resultado preliminar, referente aos itens 5.3, 5.4, 5.5 e 7.2, conforme demonstrado no Anexo I. 

 

 

Os prazos relativos à interposição de recursos relativos ao resultado preliminar da avaliação de 

mérito são os que seguem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pedidos de interposições de recursos deverão ser encaminhados à Comissão de Julgamento, 

para o endereço: Rua Rui de Almeida, nº 630, Centro - CEP: 75.526-050 - Itumbiara - GO, 

dentro dos prazos estipulados, utilizando o modelo apresentado no Anexo VII: Formulário para 

Recursos e Impugnações do Edital Conjunto nº 001/2018. 

 

 

 

 

 

 

Itumbiara-GO, 09 de julho de 2018. 

 

 

 
 
 

LEONARDO SAMPAIO COSTA 

Coordenador da Comissão de Julgamento 

 

 

 

Prazo para interposição de recursos relativos ao 

resultado preliminar da avaliação de mérito 
16 de julho de 2018 

Análise de recursos e divulgação do resultado 

final da avaliação de mérito 
30 de julho de 2018 



 

 
 

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  Pontuação Máxima 

Qualificação Técnica da Entidade Proponente 30 pontos 

Qualificação Técnica Adicional dos Dirigentes 35 pontos 

Plano de Trabalho 10 pontos 

Sabatina 25 pontos 

Pontuação total máxima 100 pontos 

 

5.3. Qualificação Técnica da Entidade Proponente 

 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de Recursos 

Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de 

Águas 

Descrição Valor Valor máximo 
Nota 

Alcançada 

Participação em Projetos 

elaborados/executados ou em 

execução em temas afetos a 

recursos hídricos ou gestão 

ambiental relacionada à gestão de 

recursos hídricos, com duração 

mínima de 6 meses; 

2,50 pontos por 

projeto em temas 

afetos a gestão de 

recursos hídricos ou 

gestão ambiental 

relacionada a gestão 

de recursos hídricos; 

20 pontos 20 pontos 

Experiência na coordenação ou 

administração de convênios e/ou 

Contratos, com duração mínima de 

6 meses. 

0,5 ponto por contrato 

ou convênio.   

10 pontos 10 pontos 

Pontuação total máxima 30 pontos 30 pontos 

 

5.4. Qualificação Técnica Adicional do Corpo Dirigente-Executivo Proposto 

a. Diretor Geral 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Alínea Título 
Valor de cada 

título 

Valor 

máximo dos 

títulos 

Nota 

Alcançada 

A Diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de doutorado ou 

certificado/declaração de conclusão 

de doutorado, acompanhado do 

histórico escolar, a recursos hídricos 

ou gestão ambiental relacionada à 

gestão de recursos hídricos; 

1,5 ponto 4 pontos 

 

0 

B Diploma devidamente registrado, de 

conclusão de mestrado ou 

1 ponto 2 pontos 



 

 
 

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; 

C Certificado de conclusão de 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; 

0,5 ponto 0,5 ponto 

D Experiência adicional a 3 (três) anos 

em cargos de direção ou coordenação 

de organizações. 

2 pontos por 

ano adicional 

completo 

16 pontos 

 

2 pontos 

Pontuação total máxima 20 pontos 4,5 pontos 

 

b. Coordenador Administrativo Financeiro 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Alínea Título 
Valor de 

cada título 

Valor 

máximo dos 

títulos 

Nota 

Alcançada 

A Diploma, devidamente 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;  

1,5 ponto 1,5 ponto 

 

0 

B Diploma devidamente 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;  

1 ponto 0 

C Certificado de conclusão de 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;  

0,5 ponto 1 ponto 

D Experiência adicional a 2 (dois) anos 

em atividades de gerenciamento 

administrativo ou financeiro. 

1 ponto por 

ano adicional 

completo 

6 pontos 6 pontos 

Pontuação total máxima 7,5 pontos 7 pontos 



 

 
 

 

c. Coordenador Técnico 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Alínea Título 
Valor de cada 

título 

Valor 

máximo dos 

títulos 

Nota 

Alcançada 

A Diploma, devidamente 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; 

2 pontos 2,5 pontos  

 

 

0 

B Diploma devidamente 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; 

1,5 ponto 0 

C Certificado de conclusão de 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; 

1 ponto 1 ponto 

D Experiência adicional a 2 (dois)  anos 

na coordenação da implementação de 

projetos e obras em temas afetos a 

gestão de recursos hídricos ou gestão 

ambiental relacionada a gestão de 

recursos hídricos. 

1 ponto por 

ano adicional 

completo 

5 pontos 

 

2 pontos 

Pontuação total máxima 7,5 pontos 3 pontos 

 

5.5. Plano de Trabalho  

O Plano de Trabalho foi avaliado com base nos seguintes critérios: 

 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Critério 
Pontuação 

máxima 

1 Apresentação em conformidade com a estrutura e forma preconizadas 

no item 5.5 

1 ponto 



 

 
 

2 Clareza 2 pontos 

3 Concisão 2 pontos 

4 Plano de Trabalho 5 pontos 

Total 10 pontos 

 

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 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Membro Comissão de Julgamento Nota  

Julgador 1 9 

Julgador 2 9 

Julgador 3 9 

Julgador 4 10 

Média Aritmética (notas intermediárias) 9,5 (por consenso da comissão) 

 

Sabatina Diretor Geral 

 

Entidade Proponente 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Membro Comissão de Julgamento Nota 

Julgador 1 18 

Julgador 2 24 

Julgador 3 23 

Julgador 4 24 

Média Aritmética (notas intermediárias) 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 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Critério Pontuação Máxima Nota Alcançada 
Porcentagem 

Alcançada 

Qualificação Técnica da 

Entidade Proponente 
30 pontos 30 pontos 100 % 

Qualificação Técnica 

Adicional dos Dirigentes 
35 pontos 14,5 pontos 41 % 

Plano de Trabalho 10 pontos 9,5 pontos 95 % 

Sabatina 25 pontos 23,5 pontos 94 % 

Pontuação total máxima 100 pontos 77,5 pontos 77,5 % 



 

 
 

Resultado Preliminar Entidade Proponente: 

 

Entidade Proponente Situação 

Associação Multissetorial de Usuários de 

Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - 

ABHA Gestão de Águas 

Desclassificada - Não atingiu o patamar 

mínimo de 60% no item 5.4 Qualificação 

Técnica Adicional dos Dirigentes. 

 

 


