ATA DE JULGAMENTO
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 026/2018
Aos vinte e um dias do mês de maio 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”, reuniu-se na sala 211, localizada no prédio 6 da
Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, o Sr. Matheus Vilela Gonçalves da
Fonseca (Membro da Comissão de Seleção) com os membros da Comissão de
Seleção Técnica Adriana Graziela de Moraes, Helena Carrascosa Von Glehn e
Marilda Borba Giampietro para continuidade da Seleção Pública nº 026/2018 –
FINATEC, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços
técnicos especializados em divulgação, sensibilização e mobilização, capacitação e
apoio à elaboração de Planos de Ação de conservação de vegetação nativa no âmbito
do Projeto de Pagamento de Serviços Ambientais – PSA.
Conforme resultado do julgamento das propostas técnicas divulgado dia
21/05/2018, as empresas Iniciativa Verde, Seleção Natural e Detzel Consulting
foram classificadas para a abertura da proposta financeira.
Nenhuma empresa encaminhou representante.
Ato contínuo, foram abertas as propostas financeiras das empresas Iniciativa
Verde, Seleção Natural e Detzel Consulting. As propostas financeiras das referidas
empresas tiveram os requisitos formais analisados e foram encaminhadas para a
Comissão Técnica, para análise dos preços ofertados, verificação da compatibilidade
com as propostas técnicas ofertadas e classificação final, com a pontuação de
ambos os critérios após aplicação dos pesos.
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a presente Sessão Pública, para
reabertura em 24/05/2018 às 10:00h para prosseguimento, com a abertura do
envelope “3” (Documentos de Habilitação) da empresa melhor classificada.
Brasília, 22 de maio de 2018.
___________________________________
Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca
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