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ATA DE ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA 
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 071/2018 

 
Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às 10h00min, 

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

expedidas pelo Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços de 

Relacionados ao Clima e à Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata 

Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO MATA ATLÂNTICA”, reuniram- 

se na sala de reunião, localizada no  quinto andar do INEA,  os membros da 

Comissão de Seleção, para a continuidade da Seleção Pública nº 

071/2018 – FINATEC, objetivando a contratação de empresa especializada 

para elaboração de vídeo institucional editado, legendado, com locução e 

trilha sonora, de no mínimo 5 minutos, com qualidade full HD. O Edital foi 

divulgado via internet nos sítios www.finatec.org.br e www.in.gov.br, e 

afixado aviso de publicação do Edital no mural da Finatec. Presentes no ato: 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca, Comprador da Comissão de Seleção. A 

empresa CRIAR BRASIL encaminhou representante, sendo a Sra. 

Adriana Maria da Silva, devidamente credenciada em ata anterior. 

Apresentaram propostas as empresas 2ML Design; Centro de Imprensa, 

assessoria e rádio CRIAR BRASIL; Produtora Vira-Lata; Akaike Tomo 

Produções e Eventos LTDA; Clube Mídia; e Lage Comunicação Integrada 

LTDA. 

Quanto aos documentos de habilitação da empresa Akaike, analisando 

os documentos apresentados, temos por declarar a empresa HABILITADA.  

Fica aberto prazo recursal até as 17:00hs do dia 27/11/2018, facultada 

vista aos autos, sendo vedado a realização de fotos e/ou cópias. Nada mais 

havendo a tratar, fica encerrada a presente sessão pública.  

 

 
 
 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca 
Comprador 

 
____________________________ 

Adriana Maria da Silva 
Representante da empresa CRIAR BRASIL 
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