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3° PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 025/2020 

 

1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR) 

Título do Projeto: Contando sobre a água na bacia hidrográfica do Sorocaba e 

Médio Tietê 

Valor Pleiteado 

R$ 162.000,00 

Valor Contrapartida 

R$ 18.000,00 

Valor Global 

R$ 180.000,00 

PDC 

08 

Demanda 

Demanda espontânea 

Razão Social ou nome: Associação Escola e Cultura em Foco 

CNPJ 

08.175.406.0001/17 

Município 

Sorocaba 

UF 

SP 

Endereço: Rua João Carlos Barbosa, nº 149 – Vila Lucy 

N° do Protocolo: 025/2020 Contrapartida: 10% 

Representante do tomador: Marcelo Pereira do Nascimento 

E-mail: Marcelo.celta@gmail.com 

Telefone: (15) 3208-8626 

 

2. ANÁLISE TÉCNICA RESUMIDA DO EMPREENDIMENTO 

Com base no 2° Parecer Técnico Referente à Etapa de Pré-qualificação 

elaborado para este empreendimento e na documentação apresentada à Fundação Agência 

da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, cuja data-limite de envio ao e-mail 

técnico@agenciasmt.com.br foi 04 de maio de 2020, apresentamos o que segue. 

 

2.1. Justificativa do projeto 

Quando falamos em Educação Ambiental na escola geralmente esta ideia 

ambiental está associada à determinada pratica de limpeza de limpeza de algum lugar 
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poluído, como por exemplo, costumamos até mesmo a dizer: hoje vamos limpar tal coisa 

em determinado local, vamos limpar o rio “ que realizado somente naquele dia”, e 

infelizmente não damos conta do equívoco que cometemos, pois a Educação Ambiental 

não simplesmente limpar algo ou algum lugar, e sim educar o indivíduo para que ele possa 

adquirir um hábito ou uma mudança de atitude. Assim acreditamos que o projeto irá 

ocorrer para que esse maior desenvolvimento da cidadania e a formação da consciência 

ambiental, uma vez que através dessa educação ambiental de forma lúdica por um lado, 

através de palestras teatralizadas e por outro usa esses mesmos elementos lúdicos de 

forma mais permanente ao deixar com a escola que recebeu a palestra o vídeo que irá 

mostrar conceitos vistos e propor ações para serem usadas na própria escola e também na 

cada e demais ambientes que o aluno frequenta. 

 

2.2. Enquadramento do projeto - PDC 

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 08, sub PDC 8.3. 

 

2.3. Análise do escopo do empreendimento 

Este empreendimento visa executar as seguintes ações: 

• Realização de 66 palestras em escolas das redes pública estadual e municipal do 

ensino fundamental II; 

• Confecção de 01 vídeo que mostrará as práticas de preservação ambiental com 

ênfase na preservação dos recursos hídricos. 

 

3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART 

3.1. Ficha de pré-qualificação 

3.1.1. Apresenta ficha de pré-qualificação (Foi entregue a ficha de inscrição). 

ATENDIDO. 
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3.4. Anexo XI – Relatório de atividades anteriores 

3.4.1. Adequar o Anexo XI para o modelo novo (Secretaria de Infraestrutura e Meio 

Ambiente). 

 

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO 

4.1. Planilha de orçamento 

4.1.1. Adequar para o modelo novo. ATENDIDO. 

4.1.2. Os itens 1.1 a 1.2 identificar qual o nível dos profissionais envolvidos e referência 

a mão de obra com valores máximos estabelecidos no MPO Anexo XIV. Foi identificado, 

porém o valor ultrapassa o valor máximo permitido. ATENDIDO. 

4.1.3. Na descrição do item na planilha devem estar a referência do orçamento, se é 

SABESP ou SINAPI com seu respectivo código, ou se é comercial. Caso o item seja 

comercial, deverão ser apresentadas cotações, e o adotar o valor da mediana. NÃO 

ATENDIDO. Os orçamentos não apresentam coerência entre valores unitários, 

quantidade de diárias e valor total. Apresentou orçamento de empresa com situação 

cadastral baixada (CNPJ 09.641.863/1000-12). 

 

4.2. Cronograma 

4.2.3. Readequar o cronograma não deixando nenhum mês sem atividade. ATENDIDO. 

 

5. CONCLUSÃO 

Após análise das complementações apresentadas até o dia 04/05/2020, verificou-

se que, com base no item 4.1.3., os orçamentos apresentados possuem erros na 

composição do valor total, além de uma das empresas contar com CNPJ baixado, e 
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portanto, não válido. Dessa forma, a composição dos preços da planilha orçamentária que 

possuem valor comercial ficam comprometidas.  

Verificou-se, também, que o Anexo XI apresentado não está adequado ao 

modelo novo do MPO (Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente). Indicamos, 

portanto, o indeferimento deste empreendimento na etapa de pré-qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 


