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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

DIVISÃO DE PARCERIAS

EQSW 103/104 Bloco, Complexo Administrativo - Bairro Setor Sudoeste -  Brasília - CEP 70670-350

Telefone: (61) 2028-9476/9449

 

Brasília, 19 de abril de 2017

CHAMAMENTO PÚBLICO N 04/2017 - ICMBio

VISANDO A CAPTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS PRIVADOS PARA O PROGRAMA

80 ANOS DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA.

 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO

 

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, torna

público o resultado final do processo de seleção das propostas referentes ao edital de Chamamento

Público n 04/2017 - ICMbio Sede, Processo nª 002126.000621/2017-59, para celebrar acordo de

cooperação com entidades sem fins lucrativos visando a captação e gestão de recursos privados para o
programa 80 anos do Parque Nacional do Itatiaia. Foram recebidas propostas da CDL e SEMEIA.

Dúvidas e esclarecimentos: parcerias.cgeup@icmbio.gov.br, telefone: (61) 2028-9450 e (61) 2028 9443.

 

Entidade sem fins lucrativos avaliada: CDL

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

ATRIBUÍDA
JUSTIFICATIVA

Experiência com a promoção e

organização de eventos.
20 pontos Mais de 4 eventos apresentados.

Experiência em marketing: ter realizado

trabalhos e/ou campanhas com uso de

ferramentas de marketing.

20 pontos

 

Apresentaram os trabalhos de

marketing dos eventos

apresentados.



Experiência com gestão e captação de
recursos: ter realizado projetos e/ou

eventos que necessitaram da gestão e

captação de recursos
20 pontos

Experiência em captação de
recurso com parcerias com

instituições públicas (lista

apresentada).

Experiência com unidades de conservação:

comprovação de ações, projetos ou

eventos envolvendo uma ou mais unidades
de conservação

-

 
Não apresentado

Qualificação técnica e capacidade
operacional da entidade para captação e

gestão de recursos e promoção e

organização de eventos: deve ser indicada
a capacidade técnica, operacional e legal

da entidade, incluindo a equipe de
funcionários envolvidos nestas atividades

20 pontos

 

 

Capacidade operacional para

captação de recurso e aplicação
nos eventos apresentados.

TOTAL 80 pontos  

 

Entidade sem fins lucrativos avaliada: SEMEIA

CRITÉRIO
PONTUAÇÃO

ATRIBUÍDA
JUSTIFICATIVA

Experiência com a promoção e
organização de eventos.

20 pontos

Realiza o evento Parques do
Brasil desde 2012.

 

Experiência em marketing: ter realizado
trabalhos e/ou campanhas com uso de

ferramentas de marketing.

20 pontos

Realiza o evento Parques do
Brasil desde 2012.

 

Experiência com gestão e captação de
recursos: ter realizado projetos e/ou

eventos que necessitaram da gestão e
captação de recursos

20 pontos

Equipe composta pela Dearo
Alianças Estratégias que ministra

curso de captação de recurso
registrando mais de 290 cursos.



Experiência com unidades de conservação:
comprovação de ações, projetos ou

eventos envolvendo uma ou mais unidades
de conservação

20 pontos
Projetos em Parques no Paraná,

Ilha Grande e Minas Gerais.

Qualificação técnica e capacidade
operacional da entidade para captação e

gestão de recursos e promoção e
organização de eventos: deve ser indicada

a capacidade técnica, operacional e legal
da entidade, incluindo a equipe de

funcionários envolvidos nestas atividades

20 pontos

Equipe composta pela Dearo
Alianças Estratégias que ministra

curso de captação de recurso
registrando mais de 290 cursos.

TOTAL 100 pontos
-

 

 

 

CARLA CRISTINA DE CASTRO GUAITANELE

Presidente da Comissão de Seleçaõ das Propostas

Documento assinado eletronicamente por Carla Cristina De Castro Guaitanele , Chefe de

Divisão, em 19/04/2017, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade

informando o código verificador 1197657 e o código CRC AAA7628F.


