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ATA DE JULGAMENTO 

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 026/2018 

 

 A Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos torna público a 

análise formal quanto aos documentos constantes dos envelopes “1” referente a 

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.  

 As empresas que apresentaram propostas foram: Manufatura de Ideias; 

Seleção Natural – Inovação em Projetos Ambientais LTDA; Ambiental Consultoria e 

Projetos de Juiz de Fora LTDA; The Green Initiative; Detzel Consultores Associados 

S/S EPP.  

 Após análise da documentação apresentada no envelope “1”, não foram 

aceitas as propostas de todas as empresas, em face de descumprimento de 

requisitos formais referentes ao item 6.1 do Edital. 

 Considerando o previsto no item 9.11 do Edital, as empresas terão o prazo até 

16/05/2018 para realizar a correção e reenvio dos documentos constantes do 

envelope “1”, que poderão ser entregues na sede da Secretaria de Estado do Meio 

Ambiente ou remetidas para a FINATEC, no endereço constante no Edital. Em 

qualquer caso, a documentação deverá ser recebida até as 17:00h do dia 

16/05/2018. A Comissão de Licitação entrará em contato comunicando os erros a 

serem sanados.  

 Em nenhuma hipótese será aceita a inclusão ou exclusão de documentos, 

sendo que a nova proposta deverá ser igual à proposta inicialmente encaminhada, 

com os erros devidamente sanados.  

Brasília, 10 de maio de 2018 

 

 
___________________________________ 

Matheus Vilela Gonçalves da Fonseca 
Comprador  

 
 

___________________________________ 
Luiza Saito Junqueira Aguiar 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
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