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DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE REFERENTE AOS ITENS 5.1.2 E 9.1.2 
DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA nº 008/2018 

 
A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC torna público 

o nome dos subprojetos aprovados na 2ª Etapa de seleção do Edital 008/2018 em 
relação às análises dos itens 5.1.2 (Proposta) e 9.1.2(Avaliação técnica e financeira), que 
tem como objeto a SELEÇÃO PÚBLICA DE SUBPROJETOS DE MOBILIZAÇÃO, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL JUNTO A BENEFICIÁRIOS DO 
PROJETO DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS A 
CLIMA E À BIODIVERSIDADE NO CORREDOR SUDESTE DA MATA ATLÂNTICA DO 
BRASIL. 
 
1. As empresas com subprojetos listados nesse item (1.1 a 1.5) alcançaram o 

mínimo de 50 pontos, conforme Anexo J (Quadro de Avaliação da Proposta) do 
Edital 008/2018, estando, portanto, habilitados para a 3ª Etapa de seleção 
quanto aos itens 5.1.3 (Documentação de Qualificação) e 9.1.3 (Avaliação da 
Experiência institucional e da equipe técnica) pela Comissão Avaliadora do 
Componente 3. 
1.1. Mobilização, assistência técnica e extensão rural para produtores rurais da 

APA São Francisco Xavier; 
1.2. Mão na Mata: reconectando homem, natureza e trabalho; 
1.3. Práticas Rurais Sustentáveis e Ecomercado na Mata Atlântica; 
1.4. Assistência técnica e extensão rural para o incremento da biodiversidade e 

preservação da Mata Atlântica: geração de valor econômico e de serviços 
ambientais na Zona de Amortecimento do Núcleo Itariru/PESM; 

1.5. Conexão Bananal. 
 

2. As empresas com subprojetos listados nesse item (2.1 e 2.2) não alcançaram 50 
pontos, conforme item 9.1.2.4 do edital 008/2018, estando, portanto, 
inabilitados para prosseguimento de análise na 3ª Etapa:  
2.1. Sustentabilidade e gestão, horizontes para a conservação da Mata Atlântica 

na APA São Francisco Xavier; 
2.2. Programa de Assistência Técnica, valorização da cadeia produtiva da Mata 

Atlântica e PSA. Bananal + Ecológico e Sustentável; 
 

3. As empresas com subprojetos listados nesse item (3.1 a 3.3) foram 
desclassificados por descumprimento do item 5.1.2 do Edital 008/2018, não 
sendo, portanto, objetos de análise do item 9.1.2 (Avaliação técnica e 
financeira): 
3.1. O “Subprojeto de Assistência Técnica e Extensão Rural como ferramenta para 

o desenvolvimento socioeconômico ambiental” não apresentou o Cronograma 
Físico-Financeiro e de Desembolso (Anexo I), comprometendo desta forma a 
análise do subprojeto, pois de acordo com o item 5.1.2.3 do edital 008/2018, a 
proposta de subprojeto deveria utilizar os Anexos E, F, G, H e I.  

3.2. A proposta da empresa GeoBrasilis foi desclassificada por não apresentar 
título do subprojeto e indicação de território no envelope 2, inviabilizando assim 
sua análise. De acordo com o item 5.1.2.1 do edital 008/2018, no envelope da 
proposta deveria estar indicado o título do subprojeto e o território (UC) onde o 
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proponente pretendia concorrer; em adição, de acordo com o item 5.1 do mesmo 
edital, a proposta deveria ser apresentada em três envelopes distintos e 
numerados (1; 2; 3), contendo obrigatoriamente, em suas partes externas e 
frontais, clara e visivelmente o título dado (pela organização proponente) ao 
subprojeto e o território de interesse (UC). A empresa proponente foi identificada 
por meio dos documentos destinados à análise da 3ª etapa, que também não 
apresentam título do subprojeto e território e que foram enviados conjuntamente 
com o envelope 2, porém em pasta aberta (pasta L translúcida), tendo à mostra os 
papéis timbrados da empresa. 

3.3. O subprojeto “Conexão Mata Atlântica Bananal” não apresentou a proposta 
em CD ou DVD, nos termos do item 5.1.2.2 do edital 008/2018. 

 

As propostas listadas nos itens 2 e 3 desta ata, com exceção das propostas listadas 
nos itens 3.1 e 3.3, estarão à disposição das empresas para retirada a partir do dia 03 de 
abril de 2018. Os documentos serão guardados por até 60 (sessenta dias) corridos a 
contar desta data. 
 

Brasília, DF, 19 de março de 2018 
 

Comissão de Seleção  Comissão Avaliadora do 
Componente 3 

 

Matheus Vilela Gonçalves da 
Fonseca 

 Celly Kelly Neivas dos Santos 
 

Claudette Marta Hahn 
 

  Ivy Camargo Chiarelli 
 

Joaquim Marco Neto 
 

Marília Britto Rodrigues de 
Moraes 

 
  Mayra Bonfim 

 
Renato Farinazzo Lorza 

 
Thiago José Nogueira Fillete 

 

 

http://www.finatec.org.br/

