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Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo 
 
A/C.: Comissão de Licitações 
 
Ref.: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA OS 

MEMBROS DO CBH RIO DAS VELHAS E 23 UTES EXISTENTES NA BACIA; EXECUTAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, 

AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES NAS AÇÕES REALIZADAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS; 

E, EXECUTAR ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL EM APOIO À REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES DE PLENÁRIA E CÂMARAS 

TÉCNICAS DO CBH RIO DAS VELHAS E ENCAMINHAMENTOS JUNTO AOS SUBCOMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 

 

Ass.: Resposta a Ata de reunião da Comissão tecnica de julgamento 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa Key Consultoria e Treinamento Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.006.106/001-90 e sediada em 

São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2439, no 13º andar, no bairro Bela Vista, neste ato 

representada por seu sócio e administrador Alexandre Lopez Hernandez, brasileiro, casado, portador do 

Registro Geral nº 16.457.734-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 064.108.098-08, participante do ATO 

Convocatório nº 014/2017 Contrato de Gestão nº 002/IGAM/2012 desta Agência de Bacia Hidrográfica Peixe 

Vivo foi inabilitada por não apresesentar “as condições técnicas minimamente necessárias para a asua 

habilitação” 

 

Inconformada com o resultado descrito na Ata de reunião da Comissão tecnica de julgamento, datada de 05 de 

outubro de 2017, por meio desta a Keyassociados apresenta sua defesa sobre o fato relatado no item 3.1 da ata, 

a qual transcrevemos: 

 

3.1) KEY ASSOCIADOS 

O candidato concorrente ao cargo Coordenador, Sr. Alexandre Lopez Hernandez, não 

apresentou nenhum atestado de capacidade técnica onde deixasse claro a sua 

experiencia em cargos de gerência ou coordenação de projetos. Tendo o mesmo recebido 

pontuação individual de 1,5 (um virgula cinco) pontos. 

 



 

 Ocorre que para evidenciar a experiência e qualificação técnica do Profissional  Alexandre Lopez Hernandez, os 

atestados relacionados foram enviados ao certame: 

1. Prefeitura da Estancia de Atibaia: 

2. Prefeitura Municipal de Francisco Morato 

3. Votorantim 

4. Cemig 

5. Eletrobras 

6. Fibria 

 

Em todos os atestados apresentados, o profissional executa a função de Coordenador Geral ou Gerente de 

Projeto ou simplesmente Coordenador. 

 

O que faz com que este profissional ao longo dos anos, tenha acumulado e demonstrado vasta experiência em 

Planos de Resíduos Sólidos, Sustentabilidade e Sistema de Gestão. 

 

Portanto, solicitamos que a pontução individual deste profissional seja reavaliada, pois acreditamos que sua 

pontuação total por atestado   deveria ser de 2,5 pontos, ou seja, 0,5 pontos por atestado apresentado. 

 

De forma geral, acreditamos que a pontuação técnica deste profissional está toda comprometida, ao nosso ver, 

os 3 niveis de avaliação, segundo o critérios do próprio edital, deveria ter ocorrido da seguinte forma: 

 

Especialização Experiencia profissional 

(graduação) 

Atestados técnicos 

Gestão integrada em saude e 

meio ambiente’ 

Graduado em 2016 – Engenharia 

Mecânica  

6 apresentados 

1,5 5 pontos 2,5 

 

De acordo com o quadro acima representado, acreditamos que a pontuação final do Coordenador Alexandre 

Lopez Hernandez deveria ser de 9 pontos e não 1,5 conforme está na referida ATA. 

 

O que reformularia a pontuação final da Keyassociados para 83,5. 

 



 

Outro fato que nos chama atenção é que segundo o item 7.3* do edital, mesmo apresentando um resultado 76 

pontos, a qual discordamos, a Keyassociados deveria estar habilitada e apta para seguir na próxima fase do 

certame: 

 

*7.3 - Serão classificadas somente as propostas técnicas que obtiverem pontuação superior a 70 

(setenta) pontos e consideradas aptas para abertura das respectivas propostas de preço. A nota 

da qualificação e competência da equipe técnica levará em conta os seguintes subcritérios: 

 

Diante de todo o exposto, solicitamos a esta Comissão uma nova análise e, posterior reformulação da pontuação 

técnica da Keyassociados de modo a classificá-la na próxima fase do processo licitatório. 

 

São Paulo, 06 de outubro de 2017 

 

 

Alexandre Lopez Hernandez 
Key Consultoria e Treinamento Ltda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


