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3° PARECER TÉCNICO REFERENTE À ETAPA DE PRÉ-

QUALIFICAÇÃO – PROTOCOLO 027/2020 

 

1. DADOS CADASTRAIS – INSTITUIÇÃO PROPONENTE (TOMADOR) 

Título do Projeto: Redescobrindo o nosso Rio: Valorização do Rio Sorocaba através 

de ações de educação ambiental 

Valor Pleiteado 

R$ 241.250,00  

R$ 236.250,00 

Valor Contrapartida 

R$ 105.140,00  

R$ 115.422,80 

Valor Global 

R$ 346.390,00  

R$ 351.672,80 

PDC 

08 

Demanda 

Demanda espontânea 

Razão Social ou nome: Prefeitura Municipal de Sorocaba 

CNPJ 

46.634.044/0001-74 

Município 

Sorocaba 

UF 

SP 

Endereço: Avenida Engº Carlos Reinaldo Mendes, nº 3.041 

N° do Protocolo: 027/2020 Contrapartida: 30% 33% 

Representante do tomador: Gentil Ramos Cesar Junior  

E-mail: gejunior@sorocaba.sp.gov.br  

Telefone: (15) 3219-2290 / 3219-2299 

 

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. 
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2.1. Justificativa do projeto 

A Educação Ambiental (EA) vem sendo incorporada como uma pratica 

inovadora em diferentes âmbitos. Neste sentido destaca-se tanto sua internalização como 

objeto de políticas públicas de educação e demeio ambiente em âmbito nacional, quanto 

sua incorporação num âmbito mais capilarizado, como mediação educativa, por um 

amplo conjunto de práticas de desenvolvimento social. Praticas estas que muitas vezes 

são associadas a ações de EA, tanto na sua difusão como na valorização da paisagem 

socioambiental no meio urbano. 

Atualmente devido a seu breve período de existência, o Centro de Educação 

Ambiental do Rio Sorocaba funciona com uma estrutura mínima de atendimento e, para 

que se adeque esse proposto nas recomendações para este tipo de empreendimento, a 

implantação de seu programa educativo depende além de diversos equipamentos, do 

próprio desenvolvimento do seu projeto político pedagógico. Desta forma, os recursos 

aqui solicitados contribuirão de maneira significativa para o estabelecimento efetivo do 

Centro de Educação Ambiental do Rio Sorocaba e do seu programa educativo, servindo 

como referência para futuros projetos educativos desta natureza que possam vir a ocorrer 

na própria microbacia ou em outras, devido à grande expectativa de impacto do mesmo 

na população do município. 

 

2.2. Enquadramento do projeto - PDC 

O empreendimento foi enquadrado pelo tomador no PDC 08. 

 

2.3. Análise do escopo do empreendimento 

Este empreendimento visa executar as seguintes ações: 

• Aquisição de títulos e assinaturas de periódicos para a constituição de acervo a 

população; 

• Publicar e distribuir 25.000 folders de apresentação do CEA- Rio Sorocaba. 
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• Produzir e instalar 20 totens educativos sobre a biodiversidade encontrada no Rio 

Sorocaba; 

• Produzir e instalar 35 placas educativas sobre diversos aspectos temáticos 

envolvendo a gestão de recursos hídricos, proteção e recuperação ambiental do 

Rio Sorocaba; 

• Atuação como centro descentralizado de promoção de ações para plantio através 

da distribuição de mudas, bem com realizar orientação para o plantio; 

• Atender mensalmente 160 alunos das redes de ensino de Sorocaba com atividades 

educativas (aquisição de um equipamento de oxigênio dissolvido para análise da 

água, e um microscópio óptico com captura digital de imagem); 

• Realizar atendimentos de demanda espontânea (aquisição de 2 bicicletas 

elétricas); 

• Realização mensalmente de “Tour do Rio” com a comunidade e apresentar 

modalidade da atividade de maneira virtual aos visitantes do CEA Rio Sorocaba 

(Criação de vídeo em VR 360º com foco no tour do rio, Aquisição de 80 óculos 

de realidade virtual); 

• Realização mensalmente de “Tour das Nascentes” com a comunidade; 

• Realizar 06 plantios com a participação popular às margens do Rio Sorocaba; 

• Realizar expedições pelo Rio Sorocaba com participação da população; 

• Realização de curso de formação para professores com partição espontânea 

(Aquisição de 1 projetor tipo Datashow, 1 tela de projeção, 1 notebook, 1 caixa 

de som amplificadora, 1 microfone sem fio); 

• Realização de curso para multiplicação da experiência de criação do CEA Rio 

Sorocaba e seu Programa Educativo; 

• Realização de “Workshop – Todos pelo Rio Sorocaba: Experiências de sucesso 

para a proteção e recuperação de corpos d’água na Bacia do Sorocaba e Médio 

Tietê”; 

• Realização de 06 atividades artísticas em pontos estratégicos do Centro de 

Sorocaba; 

• Realização bimensalmente oficinas ambientais voltadas para o público diverso; 
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3. ADEQUAÇÕES NO PROJETO, TERMO DE REFERÊNCIA, FICHA DE 

PRÉ-QUALIFICAÇÃO, FICHA RESUMO E ART 

3.1. Ficha Resumo do Empreendimento 

3.1.3. No item 4 (Documentação Apresentada), preencher os documentos apresentados. 

ATENDIDO. 

3.1.4. No item 5 (Investimento) adequar o percentual da contrapartida oferecida. 

ATENDIDO. 

 

3.2. Termo de Referencia 

3.2.1. Meta 01: Adquirir títulos e assinaturas de periódicos e levantamento de acervo 

disponibilizado pela Coordenadoria de Educação Ambiental do estado de São Paulo e 

demais documentos de referência para a constituição de acervo disponível para a 

população. O tomador deverá descrever como este acervo será disponibilizado para o 

público, em que espaço ou ambiente do CEA. Está prevista a catalogação? Ficará 

disponível apenas consulta no loca, ou empréstimo? ATENDIDO. 

3.2.4. Nos itens “Tour do Rio” com a comunidade, “Tour das Nascentes” com a 

comunidade e Plantios com a população às margens do Rio, sugere-se deixar as inscrições 

por ordem de chegada e caso ultrapassar o limite efetuar a realização de sorteio para que 

todos possam ter a chance de participar. Nos objetivos específicos 8, 9, 10 e11 não foram 

atendidos. ATENDIDO. 

3.2.5. Para todas as atividades que serão oferecidas a população, professores, alunos, 

municípios da Bacia informar o número de vagas, escrever a estratégia para a divulgação 

das mesmas, inscrição e seleção dos participantes, bem como o local para realização da 

capacitação. Nos objetivos específicos 12 e 13 não foram informados os números de 

vagas. ATENDIDO. 

3.2.6. Workshop – indicar a carga horara do evento, correspondente a contratação dos 

profissionais. ATENDIDO. 
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3.3. Ficha de Pré-qualificação 

3.3.1. Adequar o percentual da contrapartida oferecida. ATENDIDO. 

 

4. ADEQUAÇÕES NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO 

4.1. Planilha de Orçamento 

4.1.3. O item não pode estar fechado (Ex. 1.4 – Aquisição de livros e assinaturas de 

periódicos para acervo – Devem ser listados todos os itens que compõem o serviço com 

seu respectivo orçamento). 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 03 cotações, e o adotar o valor da mediana. 

ATENDIDO. 

 

5. CONCLUSÃO 

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

se que o empreendimento atende aos requisitos do Anexo II das Deliberações CBH-SMT 

n° 405/2019 e 408/2020 e, portanto, está APTO a prosseguir para a etapa de inscrição e 

hierarquização. 

 

 

 


