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SELEÇÃO PÚBLICA 033.2019 

ATA DE REABERTURA 

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

2, Prédio 1, no sexto andar da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de 

São Paulo, reuniu-se a Comissão de Seleção para reabertura da sessão pública do 

Edital de Seleção Pública 033.2019, que tem como objeto a contratação de 

prestação de serviços técnicos especializados para a realização de oficinas em 

sistemas silvipastoris destinadas a técnicos e produtores rurais, 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”.  

A proponente não se se fez presente, nem encaminhou representante.  

Inicialmente, cumpre registrar as notas individuais e média final quanto a 

avaliação da proposta técnica (envelope 1) pela Comissão Técnica Avaliadora: 

 

 Considerando o previsto no item 6.10 do edital, ficam excluídas a menor e a 

maior nota atribuídas, resultando na média final de 87 (oitenta e sete) pontos, 

sendo assim considerada classificada para a próxima etapa.  

 Aberto o envelope 2 da empresa, fora ofertado o valor global de R$ 

120.321,00 (cento e vinte mil e trezentos e vinte e um reais). Analisando o 

cronograma físico financeiro e a proposta ofertada, o valor proposto está acima do 

preço de referência do certame, fixado em R$ 98.507,90 (noventa e oito mil e 

quinhentos e sete reais e noventa centavos). Do mesmo modo, a planilha físico-

financeira, quando da indicação dos materiais necessários para as cinco oficinas 

nas UD existentes, foram indicados para cada oficina R$ 3.000,00 (três mil reais) 

em material, sendo que nessas oficinas não serão necessárias essas aquisições, 

conforme claro em termo de referência, então a planilha encaminhada não reflete 

a realidade da prestação do serviço o valor está acima do máximo orçado pela 

administração.  

 Considerando o previsto no item 9.10 do edital, o membro da Comissão de 

Critério de Avaliação da PropostaTécnica

Avaliação 

Débora

Avaliação 

Dagoberto

Avaliação 

Helena

Avaliação 

Marilda

Avaliação 

Felipe
MÉDIA

6.2.1 Experiência da instituição 20 20 10 15 20

6.2.2. Conhecimento do Tema 5 5 5 5 5

6.2.3. Programa de trabalho 5 5 2 4 5

6.2.4. Bases metodológicas 15 20 20 10 10

6.2.5. Qualificações do coordenador 20 20 15 10 15

6.2.6. Qualificações do consultor 30 30 30 30 30

Total 95 100 82 74 85 87
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Seleção buscou realizar a negociação de preços pelos telefones constantes na 

proposta. A proprietária da empresa reduziu a proposta para R$ 92.000,00 

(noventa e dois mil reais), devendo encaminhar a proposta e a planilha econômico-

financeira atualizada até as 17:00hs do dia 09 de outubro de 2019 para o e-mail 

constante no item 16.7 do Edital, assim como, em seguida, encaminhar por sedex 

para o endereço constante do preâmbulo do edital.  

 Aberto o envelope de habilitação (envelope 3), a empresa deixou de juntar a 

Certidão Negativa de Falência e Concordata (item 10.4.4), assim como acostou 

atestados de capacidade técnico-operacionais vinculados tanto ao CPF da 

proprietária quanto ao CNPJ da empresa, alternando períodos de contratação, 

podendo depreender possível irregularidade quanto a emissão dos referidos 

documentos. Assim, considerando o previsto no item 9.13, fica aberto prazo até as 

17:00h do dia 11/10/2019 para encaminhamento da certidão pendente, assim 

como envio de documento que comprove o teor dos atestados de capacidade 

técnico encaminhados para fins de comprovação de qualificação técnica na fase de 

habilitação. A documentação poderá ser protocolada e/ou enviada via sedex para 

o endereço constante no preâmbulo deste edital, porém a documentação deverá 

ser recebida no endereço indicado no prazo indicado acima (17:00h do dia 

11/10/2019).  

 Está suspensa a presente sessão, que será reaberta às 10:00h do dia 

14/10/2019, na Sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São 

Paulo, no endereço constante no preâmbulo do Edital. 

  

Original assinado 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca 

Membro da Comissão de Seleção 

 

Original assinado 

Patrícia dos Santos Fernandes 
Presidente da Comissão de Seleção 

 
 

Original assinado  

Eliane Vieira da Silva Sena 
Membro da Comissão de Seleção 

 
 

Original assinado 
Marilda Borba Giampietro 

Membro da Comissão Técnica Avaliadora 
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