SELEÇÃO PÚBLICA PSA 003/2018
SESSÃO PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO, RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS
SÃO FRANCISCO XAVIER
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14:21hs, na sede da
Subprefeitura de São Francisco Xavier, município de São José dos Campos, reuniram-se em SESSÃO
PÚBLICA DE DIVULGAÇÃO, RECEBIMENTO E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS da Seleção Pública
PSA 003/2018, que tem como objeto a seleção de proprietários ou legítimos possuidores de imóveis rurais
para participação no Projeto de Pagamento por Serviços Ambientais, na modalidade PSA Uso Múltiplo,
o comprador do projeto, Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca; o advogado do projeto, André Valentin
Perin; a coordenadora do componente 3, Claudete Marta Hahn; o gestor da unidade de conservação,
Renato Farinazo Lorza; e dos servidores Gustavo Casoni da Rocha e Paula Aparecida de Souza, e demais
presentes, cuja lista de presença segue em anexo.
Para melhor organização dos produtores no espaço físico disponível, foi explicado que a sessão será
dividida em duas turmas, a primeira tendo início às 14:21h e a segunda programada para ter início às
16:00hs. Aberta a primeira etapa da Sessão, primeiramente o Sr. Carlos Montoya, da empresa ORBE,
teceu breves comentários sobre os objetivos do projeto na região e, em seguida, a Sra. Claudette exibiu
o vídeo institucional do projeto. Ato contínuo, a Sra. Claudette realizou uma apresentação detalhando o
Edital de PSA uso múltiplo aos presentes, além de que os presentes puderam formalizar
questionamentos quanto a participação no Edital. Foi dada oportunidade dos presentes apresentarem
propostas, assim como foram distribuídos diversos formulários de manifestação de interesse aos
presentes, contudo não houve a formalização de entrega de manifestações, por não terem proponentes
com a documentação completa exigida em Edital. Foi servido um lanche aos presentes. Aberta a segunda
etapa da sessão, sendo conduzida pela Sra. Claudette, que exibiu o vídeo institucional e detalhou o
Edital. Após, deu a palavra ao Sr. Carlos Montoya para apresentar os representantes da ORBE
responsáveis pelo apoio técnico e recebimento das propostas. A Sra. Claudette deu continuidade a
sessão, detalhando as etapas finais de execução do contrato e respondendo dúvidas dos presentes. Da
mesma forma, foi dada oportunidade dos presentes apresentarem propostas, assim como foram
distribuídos diversos formulários de manifestação de interesse, sendo que alguns presentes
formalizaram as manifestações de interesse, mas não tinham todos os documentos necessários, que
seriam instruídos pela empresa prestadora de assistência técnica. Nada mais havendo a tratar, foi dada
por encerrada a presente sessão às 18:07hs.
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