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SELEÇÃO PÚBLICA 032.2019 

ATA DE ABERTURA 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às 14:15h, 

na sala 7, do 2º Andar, do Prédio Gerais, da Cidade Administrativa de 

Belo Horizonte, reuniram-se os Membros da Comissão de Seleção 

Especial para realização da sessão pública do Edital de Seleção Pública 

032.2019, acompanhado dos Membros da Equipe Técnica composto 

para o certame, que tem como objeto a contratação de empresa para 

restauração ambiental, com finalidade de aumentar o estoque de 

carbono na bacia do rio paraíba do sul, através do plantio e 

fornecimento de mudas, controle de formigas, coroamento, aceiro e 

manutenção e demais tratos culturais para atender à demanda do 

Projeto, de acordo com os ditames do Decreto 8.241/2014, conforme 

diretrizes expedidas pelo Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços 

Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata 

Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”.  

Inicialmente, cumpre ressaltar que a publicação em Diário Oficial 

da União-DOU consta o horário de abertura da sessão para as 14:00h, 

contudo uma das publicações realizadas no site de acompanhamento do 

certame, quanto aos locais de realização das sessões, registra início as 

10:00h. Considerando que a publicação em DOU tem precedência sobre 

as publicações apenas no site e considerando ainda dar oportunidade 

iguais a todas as empresas, a sessão teve início no horário previsto na 

Imprensa Nacional.  

Nenhuma empresa encaminhou proposta pela via postal. Fizeram-

se presentes as seguintes empresas, por representantes devidamente 

credenciados: Embaúba Ambiental LTDA (CNPJ 07.571.528/0001-60), 

representada por sua sócia Alana Lauriano Araújo; Emflortec 

Empreendimentos Logísticos e Ambientais LTDA (CNPJ 

10.314.959/0001-55), neste ato representada pelo procurador Allypio 

Bruno Pires Teixeira (procuração anexada); e Weliton José Ribeiro – ME 

(CNPJ 01.603.682/0001-90), neste ato representada por seu sócio 

administrador Weliton José Ribeiro.   
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 Aberto o envelope 1 das empresas. Assim restaram consolidados os 

seguintes valores iniciais ofertados:  

Empresa Valor Total 

Embaúba Ambiental LTDA R$ 1.313.525,85 

Emflortec Empreendimentos Logísticos e 

Ambientais LTDA 

R$ 3.969.063, 24 

Weliton José Ribeiro – ME R$ 2.664.910,92 

 As propostas das empresas Embaúba Ambiental LTDA e Weliton 

José Ribeiro – ME, analisadas quanto aos requisitos formais, foram 

aceitas. Contudo, a proposta da empresa Emflortec Empreendimentos 

Logísticos e Ambientais LTDA fora encaminhada apenas constando dos 

valores unitários e totais dos produtos a serem entregues, sendo assim 

em descumprimento com o previsto no item 6.5 do Edital, que prevê que 

“A proposta de preço deverá conter planilha com todos os insumos, 

materiais, serviços, mão de obra e demais despesas inerentes ao objeto, 

indicando a quantidade do item, a unidade de medida a ser utilizada e 

os valores unitários e totais, além da marca/modelo, quando aplicável”. 

Além disso, deixaram de apresentar cronograma físico-financeiro, sendo 

assim recusada.   

Após, as propostas das empresas Embaúba Ambiental LTDA e 

Weliton José Ribeiro – ME foram encaminhadas para a Comissão 

Técnica para análise de que trata o item 6.5 e 6.6 do Edital, destacando 

que, consoante o previsto no artigo 48, §1º, “b” da Lei 8.666/93, as 

propostas, quanto ao valor final, foram consideradas, em tese, 

inexequíveis, em face do valor orçado pela administração, fixado em R$ 

4.070.938,98. Contudo, a análise pela Comissão Técnica pode opor 

argumentos pela demonstração da exequibilidade das propostas e, 

ainda, o TCU tem firme posicionamento no sentido de que a 

inexequibilidade somente pode ser declarada após dá-se oportunidade 

para que as empresas encaminhem razões que comprovem que o valor 

proposto é suficiente para cumprimento das obrigações a serem 

assumidas, se for o caso.  

As propostas apresentadas, assim como envelopes “2”, foram 
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rubricadas entre os presentes.  

 Está suspensa a presente sessão pública, que será reaberta às 

10:00h do dia 11 de outubro de 2019.   

Original assinado 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca 
Membro da Comissão de Seleção 

 

Original assinado 

Josevi Tiburtino de Oliveira 

Membro da Comissão Especial de Seleção 
 

Original assinado 

Patrícia Santos Fernandes 

Presidente da Comissão de Seleção 
 

Original assinado 

Dalysson Figueiredo Soares Cunha 
Membro da Comissão Técnica 

 

Original assinado 

Arlindo Ferreira de Faria 
Membro da Comissão Técnica 

 

Original assinado 

Embaúba Ambiental LTDA 
CNPJ 07.571.528/0001-60 

 Alana Lauriana Araújo 

 

Original assinado 

 Emflortec Empreendimentos Logísticos e Ambientais LTDA  

CNPJ 10.314.959/0001-55 
 Allypio Bruno Pires Teixeira 

 

Original assinado 

 Weliton José Ribeiro – ME  
CNPJ 01.603.682/0001-90 

Weliton José Ribeiro 
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