
  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO DE JULGAMENTO  

FASE: HABILITAÇÃO 

EDITAL Nº 01/2019 DE SELEÇÃO DE ENTIDADE DELEGATÁRIA PARA DESEMPENHAR 

FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - CBH-DOCE 

A Comissão de Julgamento instituída no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-

Doce) para atendimento ao Edital nº 01/2019, destinado à seleção de Entidade Delegatária para 

desempenhar funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, apresenta abaixo o 

resultado da avaliação da etapa de HABILITAÇÃO, considerando a análise da documentação 

apresentada pelas concorrentes Instituto de Gestão de Políticas Sociais – Instituo Gesois, 

Consórcio Intermunicipal do Vale do Aço (CIMVA).   

 

INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – INSTITUTO GESOIS 

A Comissão de Julgamento declarou INABILITADA a concorrente Instituto de Gestão de Políticas 

Sociais – Instituo Gesois, considerando a inadequação da formatação da proposta, apresentada 

em 02 (dois) volumes, indo de encontro ao item 6 do Edital, que determinava apresentação em 

volume único, bem como a apresentação das certidões de regularidade municipal e junto ao FGTS 

em desconformidade, considerando que a data de validade encontrava-se expirada na ocasião da 

abertura dos envelopes, contrariando, assim, o disposto no item 5.1.3. Além disso, a documentação 

comprobatória apresentada pela empresa foi considerada insuficiente para demonstrar participação 

em projetos de temas afetos à gestão de recursos hídricos, indo de encontro ao previsto no item 

5.1.2, pois os documentos não demonstraram vínculo direto e consistente com o tema recursos 

hídricos.  

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO AÇO (CIMVA)  

A Comissão de Julgamento declarou INABILITADA a concorrente CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DO VALE DO AÇO (CIMVA) considerando o não atendimento às exigências especificadas nos itens 

5.1.1, pois a qualificação jurídica da entidade não se enquadra em nenhuma das categorias definidas 

no Art.47 da Lei Federal nº 9433/97. Ademais, a documentação apresentada pela empresa foi 

insuficiente para comprovar atuação prévia na gestão de recursos hídricos e gestão de contratos, 

indo de encontro ao item 5.1.2. O CIMVA também não atendeu às exigências do item 5.1.3, 

considerando a não apresentação da certidão que comprove a inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual e municipal, bem como das certidões que comprovem a entidade que não se encontra 

inscrita no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), e nos 

correspondentes estaduais em Minas Gerais e no Espírito Santo. No que se refere ao item 5.2 a 

instituição também não atendeu às exigências, pois os candidatos aos cargos Diretor Geral e 

Coordenador Técnico não cumpriram os requisitos mínimos exigidos quanto à experiência 



  

profissional, considerando que a documentação apresentada não demonstrou experiência mínima de 

05 (cinco) anos em cargos de direção ou coordenação de entidades em temas afetos a recursos 

hídricos e em gestão de contratos, no caso do cargo de diretor geral; assim como não foi suficiente 

para comprovar experiência mínima de 05 (cinco) anos na coordenação da implementação de 

projetos e obras em temas afetos a recursos hídricos, no caso do candidato ao cargo de 

coordenador técnico. Por fim, no que tange ao item 5.4, o mesmo também não foi atendido, 

considerando que o Plano de Trabalho proposto foi apresentado de forma incompleta.   

 

DIANTE DO EXPOSTO, A COMISSÃO DE JULGAMENTO DECLARA INABILITADAS AMBAS AS 

CONCORRENTES, RESTANDO FRUSTRADO O EDITAL Nº 01/2019.  
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