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FUNDAÇÃO RENOVA 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO  

CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA COMPOSIÇÃO DA 

COMISSÃO AVALIADORA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DO EDITAL: 
FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS JOVENS – CICLO 01 

 

Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce 

 

 

 
1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Fundação Renova, por intermédio do Programa de Educação para 

Revitalização da Bacia do Rio Doce (PG33), torna público para conhecimento de 

todos, que realizará o Processo de Credenciamento, nos termos e condições deste 

chamamento público, com o objetivo de credenciar pessoa Física ou Jurídica para 

prestação de serviços destinados a avaliação e análise das Propostas Técnicas que 

serão recebidas via Edital - Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01. 

 

1.2 A Fundação Renova é uma organização sem fins lucrativos, que foi constituída 

em 30 de junho de 2016 e iniciou suas operações em 02 de agosto do mesmo ano. 

A instituição é resultado de um compromisso jurídico chamado Termo de Transação 

e Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado em 02 de março de 2016, entre 

Samarco Mineração – com o apoio de suas acionistas, Vale e BHP Billiton, Governo 

Federal, Governos Estaduais de Minas Gerais e Espírito Santo e outros órgãos 

governamentais. O Termo define a Renova como o ente responsável pela criação, 

gestão e execução das ações de reparação e compensação das áreas e comunidades 

atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Também, define o escopo da 

atuação da Fundação Renova, através dos 42 programas que se desdobram nos 

projetos que estão sendo implementados nos 670 quilômetros de área impactada 

ao longo do rio Doce e afluentes. A Fundação Renova tem implementado ações no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento integrado dos territórios impactados 

pelo rompimento da barragem de Fundão, articulando e potencializando os 

investimentos sociais, fortalecendo o capital humano e social nas comunidades e 

respeitando as identidades culturais locais. 

 

1.3 O Programa de Educação para a Revitalização da Bacia do Rio Doce (Educação 

Ambiental) é um dos 42 programas estabelecidos no TTAC, sendo proposto no 

âmbito da compensação em decorrência aos impactos do rompimento da Barragem 

de Fundão, implicando a adoção de medidas e alternativas, não necessariamente 

relacionadas ao impacto direto do ocorrido. Foi criado em atendimento ao 

estabelecido na cláusula 172 do TTAC: A FUNDAÇÃO deverá implantar medidas de 
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educação ambiental, em parceria com as Prefeituras dos municípios localizados na ÁREA 

AMBIENTAL 1, em conformidade com a Lei Federal nº 9.795/1999 e seu decreto 

regulamentador nº 4.281/2002. 

 

2. DO OBJETO 

2.1 O presente chamamento público tem como objeto o credenciamento de Pessoas 

Física ou Jurídica para prestação de serviços destinados a análise e avaliação das 

Propostas Técnicas que serão recebidas via Chamamento Público- Formação de 

Lideranças Jovens – Ciclo 01 do Programa de Educação para Revitalização 

(disponível em: https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-

jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/), na forma estabelecida neste ato 

convocatório.  

 

3. CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 

 

3.1 Os interessados(as) devem ter formação de nível superior e demonstrar 
interesse em analisar e avaliar as propostas técnicas de instituições com ou sem 
fins lucrativos inscritas no Edital: Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01. 

 
3.2 Pessoa Física ou Jurídica cujo RAMO DE ATIVIDADE SEJA COMPATÍVEL COM O 

OBJETO DESTE ATO CONVOCATÓRIO interessadas em prestar serviços a Fundação 
Renova, com experiência em avaliação de projetos nas seguintes áreas temáticas: 
Educação, Educação Socioambiental, Formação de Lideranças Jovens, Juventudes e 

Educação Popular. 
 

3.3 A Inscrição é gratuita e poderão participar do credenciamento pessoa Física ou 
Jurídica, que se inscreverem e comprovarem estarem habilitadas a prestarem os 
serviços descritos, conforme requisitos exigidos neste instrumento de chamamento 

público. 
 

3.4 As inscrições para pessoa Física serão realizadas exclusivamente por meio de 
formulário eletrônico disponibilizado na página 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBq7jDno8RituDo6AtQxPJVx2sl6pkk

ozF8FJ4dL_plbZD6w/viewform no período de 28 de maio de 2019 a 20 de junho 
de 2019. 
 

3.5 As inscrições para pessoa Jurídica serão realizadas exclusivamente por meio 
de formulário eletrônico disponibilizado na página 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzczj6S3cTukjyLKPz-

Xrvaky_cIKscSP-lCcKBHhNVnFlQw/viewform no período de 28 de maio de 2019 a 
20 de junho de 2019. 
 

3.6 A Plataforma de inscrição tem sua utilização ideal realizada por meio dos 

navegadores Google Chrome, Firefox e é suportado pelos navegadores Internet 
Explorer 10 e 11. Não são suportadas versões anteriores do Internet Explorer.  

  
3.7 As informações prestadas são de inteira responsabilidade dos interessados(as), 
sendo considerado inabilitado, o não preenchimento dos dados de forma completa 

https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/formacao-de-liderancas-jovens-para-revitalizacao-da-bacia-do-rio-doce/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBq7jDno8RituDo6AtQxPJVx2sl6pkkozF8FJ4dL_plbZD6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBq7jDno8RituDo6AtQxPJVx2sl6pkkozF8FJ4dL_plbZD6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzczj6S3cTukjyLKPz-Xrvaky_cIKscSP-lCcKBHhNVnFlQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzczj6S3cTukjyLKPz-Xrvaky_cIKscSP-lCcKBHhNVnFlQw/viewform
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e correta.  
 
3.8 A não apresentação de qualquer dos documentos solicitados poderá importar 

na imediata desclassificação do participante. 
 

3.9 Não será permitida em hipósete alguma, a participação no presente 
credenciamento pessoa física ou jurídica que tenha submetido propostas ou 

componha equipe técnica apresentada no Edital - Formação de Lideranças Jovens 
– Ciclo 01 do Programa de Educação para Revitalização.  
  

3.10 A contratação dos credenciados será efetivada através da ordem de 
classificação e os serviços deverão ser executados no período de 26 de junho de 

2019 a 26 de julho de 2019. 
 
3.11 A quantidade de credenciados contratados será definida a partir da quantidade 

de Propostas Técnicas recebidas ao encerrar o Edital - Formação de Lideranças 
Jovens – Ciclo 01 no dia 25 de junho de 2019, sendo que no máximo cada 

credenciado terá 05 propostas técnicas para analisar e avaliar. 
 
3.12. A critério da Fundação, o período de inscrição poderá ser prorrogado e a 

comunicação da prorrogação será publicada no site www.fundacaorenova.org 
 

4. CRONOGRAMA  

4.1 Os prazos previstos neste chamamento público poderão ser alterados a 

qualquer tempo, a critério da Fundação Renova, sendo que tais possíveis 

alterações serão oficialmente divulgadas no seu site. 

 

ETAPAS PRAZO 

Abertura do Chamamento Público 28/05/2019 

Período de Inscrição 28/05/2019 a 20/06/2019 

Período de Classificação 21/06/2019 a 25/06/2019 

Divulgação do resultado no site da 
Fundação Renova 

Até 25/06/2019 

Período previsto para realização 
das análises e avaliações das 

propostas técnicas 

26/06/2019 a 26/07/2019 

 

 

5. SELEÇÃO 

 
5.1 Somente serão selecionados credenciados que enviarem suas inscrições dentro 

do prazo de inscrição estipulado neste chamamento público.  
 

http://www.fundacaorenova.org/
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5.2 A Seleção será feita pela equipe da Fundação Renova com base nos critérios 
definidos conforme apresentado a seguir: 
 

Quadro 01: Critérios de pontuação para análise dos avaliadores. 

Item Critérios de Avaliação 
Forma de 

Comprovação 
Pontuação Máxima  

01 

Experiência comprovada em 

avaliação de projetos: 

01 seleção: 10 pontos 

02 seleções: 20 pontos 

03 seleções: 30 pontos 

04 seleções: 40 pontos 

05 seleções ou mais: 50 pontos 

Currículo lattes 

e documento de 

comprovação  

50 pontos 

02 

Titulação: 

Título de graduação: 10 pontos 

Título de especialista: 15 pontos; 

Título de mestrado: 25 pontos 

Currículo lattes 

e documento de 

comprovação 

50 pontos 

 

 
5.3 A pontuação final de cada credenciado será obtida por meio do somatório da 

pontuação máxima por item de acordo com o Quadro 01. 
 
5.4 Será desclassificado quem não obter a pontuação mínima de 20 pontos. 

 
5.5 As propostas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação final.  

 
5.6 Caso a quantidade de credenciados selecionados não seja compatível a 
quantidade de propostas técnicas inscritas, a Fundação Renova e a Câmara Técnica 

de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (CT-ECLET) indicarão profissionais 
para preenchimento das vagas. 

 

6. Critério de Desempate 

 
6.1 Em caso de empate, após a classificação, serão usados, sequencialmente, os 

seguintes critérios: 
 

6.1.1 Maior pontuação no item 01 do quadro 01.  

 
6.1.2 Maior pontuação no item 02 do quadro 01. 

 
 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento pelos serviços prestados será de acordo com a quantidade de 

propostas técnicas analisadas e avaliadas pelo credenciado, mediante 

apresentação da avaliação conforme matriz de Critérios de Avaliação que será 

disponibilizada. 

7.2 O valor da remuneração será pago por quantidade de proposta técnica 

analisada e avaliada, seguindo valores praticados pela Fundação Renova para este 

tipo de serviço.  
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7.3 O valor será pago após a emissão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços, 

para pessoa Jurídica e comprovante de RPA, para pessoa Física, em até trinta dias 

após o aceite da comprovação da execução. 

7.4 O pagamento será realizado através de depósito em conta bancária do 

contratado(a).  

7.5 O pagamento fica condicionado à apresentação dos seguintes documentos: 

7.5.1 Comprovação da efetiva prestação de serviços (entrega do relatório de 

análise e avaliação da(s) proposta(s) técnica(s)), até o dia 26 de julho de 2019.  

7.5.2 Confirmação de recebimento da análise pela equipe da Fundação Renova. 

7.5.3 Apresentação de Nota Fiscal de Prestação de Serviços ou RPA, com valor 

referente a quantidade de propostas analisadas e avalidadas.  

8. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

8.1 A vigência do Contrato para prestação de serviços será de 30 dias, 26 de 

junho de 2019 a 26 de julho de 2019, obedecendo a necessidade e o cronograma 

do Edital - Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01. 

9. DOS RESULTADOS E PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 

9.1  A divulgação dos credenciados será publicada no site da Fundação Renova às 

18h do dia 25 de junho de 2019. 

9.2 A convocação do profissional obedecerá à ordem de classificação. 

9.3 Na falta de documentação, de manifestação ou na hipótese de desistência do 

credenciado no prazo estabelecido, será convocado outro credenciado. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

10.1.   Cumprir rigorosamente os prazos para realização do objeto de contratação.  

10.2 Garantir a boa qualidade dos serviços. 

10.3 Manter, durante toda a vigência da contratação, os documentos 

apresentados, devidamente atualizados. 

10.4   Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vierem 

a causar em relação ao objetivo de contratação deste chamamento público. 

10.5 Se comprometer via Termo de Confidencialidade e Termo de Conflito de 

Interesses. Os termos serão disponibilizados no ato da contratação.  

10.6. Se comprometer, a não divulgação de informações referentes as propostas 

que analisará e avaliará. 
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10.7  Ter assiduidade, atuar com ética e profissionalismo. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 A simples inscrição no presente chamamento público presume o conhecimento 
e a tácita aceitação de todos os seus itens. O candidato não poderá alegar o seu 

desconhecimento. 
 
11.2 Os casos omissos relativos ao presente chamamento público serão resolvidos 

pela equipe da Fundação Renova e a Câmara Técnica de Educação, Cultura, 
Esporte, Lazer e Turismo (CT-ECLET).  


