SESSÃO PÚBLICA DE ENCERRAMENTO
CHAMADA PÚBLICA 002/2018
CERTIFICAÇÃO
BANANAL
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às 17:00hs, na sede da Câmara
Municipal de Bananal, reuniram-se em Sessão Pública referente ao Edital de Chamada
Pública 002/2018, que tem como objeto o credenciamento de beneficiários localizados na
área de abrangência para participação em projeto de fomento a CERTIFICAÇÃO, no
âmbito do Projeto “Recuperação e Proteção dos Serviços

Relacionados

ao

Clima

e

Biodiversidade no Corredor Sudeste da Mata Atlântica do Brasil - PROJETO CONEXÃO
MATA ATLÂNTICA”. Estavam presentes o membro da Comissão de Seleção Matheus Vilela
Gonçalves da Fonseca, acompanhado de funcionários da empresa de assistência técnica e
servidores da FINATEC e da Fundação Florestal/SP e de outros interessados.
Foi dado início a Sessão, onde primeiramente fora realizada uma explanação sobre
o projeto e ainda foi reforçado o agradecimento aos Vereadores da Câmara Municipal pela
disponibilização do espaço para realização da sessão. Em seguida, foi dado início a análise
da elegibilidade dos proponentes.
O proponente Silvio Jacome de Noronha, referente a propriedade de CAR
35049090361273, encaminhou uma cópia de uma procuração com firma reconhecida,
conferindo poderes à Sra. Ranata Henriques para assinar e praticar atos do processo em
seu nome, tendo, a outorgada, acostado tanto a manifestação de interesse quanto o anexo
9 em vias originais e devidamente assinadas, sendo assim considerado ELEGÍVEL. Aberto
envelope 2 do proponente, a manifestação de interesse fora encaminhada em cópia,
porém, juntamente com a procuração, conforme citado ao norte, encaminhou anexo 1
preenchido e assinado pela outorgada na procuração, sendo assim aceita para fins de
hierarquização e encaminhada para a Comissão Técnica Avaliadora do Componente 3.
A proponente Marcela Henriques Pimentel de Freitas, referente a propriedade de
CAR

350490900009972,

encaminhou

uma

cópia

de

uma

procuração

com

firma

reconhecida, conferindo poderes à Sra. Ranata Henriques para assinar e praticar atos do
processo em seu nome, tendo, a outorgada, acostado tanto a manifestação de interesse
quanto o anexo 9 em vias originais e devidamente assinadas, além de que encaminhou
declaração de anuência da arrendante em via original, sendo assim considerado
ELEGÍVEL. A manifestação de interesse fora encaminhada com assinatura digitalizada,
porém, juntamente com a procuração, encaminhou anexo 1 preenchido e assinado pela
outorgada da procuração, sendo assim aceita para fins de hierarquização e encaminhada
para a Comissão Técnica Avaliadora do Componente 3.
A proponente Gladys Estella Gaviria Munoz, referente a propriedade de CAR
35049090359582, encaminhou uma cópia de uma procuração com firma reconhecida no
exterior, conferindo poderes à Sra. Ranata Henriques para assinar e praticar atos do
processo em seu nome, tendo, a outorgada, acostado tanto a manifestação de interesse
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quanto o anexo 9 em vias originais e devidamente assinadas, sendo assim considerada
ELEGÍVEL. Aberto o envelope 2 da proponente, a manifestação de interesse fora
encaminhada em cópia, porém, juntamente com a procuração, conforme citado ao norte,
encaminhou anexo 1 preenchido e assinado pela outorgada na procuração, sendo assim
aceita para fins de hierarquização e encaminhada para a Comissão Técnica Avaliadora do
Componente 3.
A proponente Julia Lemmertz Dias Borges, referente a propriedade de CAR
35049090361274, encaminhou uma cópia de uma procuração com poderes específicos de
representação para este Certame, sendo assim considerada ELEGÍVEL. Aberto o envelope
2

do

proponente,

a

manifestação

de

interesse

fora

encaminhada

para

fins

de

hierarquização.
A proponente Iracema Di Benedito Kemp, referente a propriedade de CAR
35049090359606, encaminhou cópia de uma

procuração

com

firma reconhecida,

conferindo poderes à Sra. Ranata Henriques para assinar e praticar atos do processo em
seu nome, tendo, a outorgada, acostado tanto a manifestação de interesse quanto o anexo
9 em vias originais e devidamente assinadas, sendo assim considerado ELEGÍVEL. Aberto
envelope 2 da proponente, a manifestação de interesse fora encaminhada em cópia,
porém, juntamente com a procuração, conforme citado ao norte, encaminhou anexo 1
preenchido e assinado pela outorgada na procuração, sendo assim aceita para fins de
hierarquização e encaminhada para a Comissão Técnica Avaliadora do Componente 3.
O proponente Luiz Tarcísio Alexandre de Souza, referente a propriedade de
CAR35049090008092, apresentou manifestação de interesse devidamente assinada,
sendo assim aceita para fins de hierarquização e encaminhada para a Comissão Técnica
Avaliadora do Componente 3.
A proponente Dora Maria Mendonça Lima, referente a propriedade de CAR
35049090361273, encaminhou declaração de anuência da arrendante, sendo assim
considerada ELEGÍVEL. Aberto envelope 2 da proponente, a manifestação de interesse
fora encaminhada para a Comissão Técnica Avaliadora do Componente 3.
Quanto ao grupo “contíguas 2”, o proponente Renato Gonçalves Alves, referente a
propriedade de CAR 35049090029578, apresentou anexo 9 devidamente preenchido e
assinado, uma cópia de uma procuração concedendo poderes de representação para
Alexandre Gundim, que acostou, ainda, a manifestação de interesse. Contudo, apresentou
uma cópia

autenticada de uma declaração de anuência

apresentada para outro

proponente, não sendo adequada para fins deste certame, sendo assim persiste a
INELEGIBILIDADE.
Quanto ao grupo “contíguas 2”, o proponente Gustavo Gonçalves Gomes, referente
a propriedade de CAR 35049090029578, apresentou anexo 9 devidamente preenchido e
assinado, uma cópia de uma procuração concedendo poderes de representação para
Alexandre Gundim, que acostou, ainda, a manifestação de interesse. Contudo, apresentou
uma cópia

autenticada de uma declaração de anuência

apresentada para outro

proponente, não sendo adequada para fins deste certame, sendo assim persiste a
Universidade de Brasília – Campus Universitário Darcy Ribeiro.
Av. L3 Norte. Asa Norte. Ed. Finatec. Brasília (DF). CEP: 70910-900
www.finatec.org.br . E-mail: finatec@finatec.org.br . Fone: (61) 3348-0400

INELEGIBILIDADE.
Quanto ao grupo “contíguas 2”, a proponente Tatiana Gonçalves Gomes, referente a
propriedade de CAR 35049090029578, apresentou anexo 9 devidamente preenchido e
assinado, e uma cópia de uma procuração concedendo poderes de representação para
Alexandre Gundim, que acostou, ainda, a manifestação de interesse. Apresentou ainda a
declaração de anuência em via original, sendo assim considerada ELEGÍVEL. Aberto
envelope 2 do proponente, a manifestação de interesse fora encaminhada em cópia,
porém, juntamente com a procuração, conforme citado ao norte, encaminhou anexo 1
preenchido e assinado pela outorgada na procuração, sendo assim aceita para fins de
hierarquização e encaminhada para a Comissão Técnica Avaliadora do Componente 3.
Quanto as cópias de procurações encaminhadas, considerando que, quando
reconhecidas em cartório, possuem presunção de legitimidade, temos por aceitar a
procuração, concedendo um prazo até 11 de maio de 2019 para que os proponentes
encaminhem as procurações originais para a FINATEC, sob pena de desclassificação.
Após pontuação e hierarquização, segue classificação dos proponentes:
Class.
1

Nome do (a) produtor (a)
JULIA LEMMERTZ DIAS

CAR
35049090361274

Pontuação

Caracterização

Área

Tipo de

final

da Proposta

Cert.

Certif.

Proposta

55,00

FSC

35,00

FSC

2,00

Sisorg

68,000

BORGES
2

individual

SILVIO JACOME

35049090357632

68,000

NORONHA
3

individual

BERNARDO PINTO

35049090361459

65,000

CARAMEL
4

Proposta
Proposta
individual

PAULA HENRIQUES

35049090009972

65,000

Contígua

0,50

Sisorg

35049090009972

65,000

Contígua

0,50

Sisorg

35049090009972

65,000

Contígua

0,50

Sisorg

35049090289101

63,500

Proposta

13,00

FSC

6,00

FSC

6,00

Transição

2,00

Transição

0,50

Sisorg

SALAMONDE
5

MARCELA HENRIQUES
PIMENTEL DE FREITAS

6

ROGERIA DE PAULA
BARROS MARQUES
HENRIQUES

7

CINTIA KNOTH

individual
8

GLADYS ESTELLA

35049090359582

59,000

GAVIRIS MUNOZ
9

Proposta
individual

MARIA DA CONCEIÇÃO

35049090036455

59,000

DA COSTA LIMA LINS

Proposta
individual

DE ALBUQUERQUE
10

DORA MARIA DE

35049090361273

54,500

MENDONÇA LIMA
11

FRANCISCO BOAVISTA
PONTUAL

Proposta
individual

35049090332395

54,500

Proposta
individual
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12

IRACEMA DE

35049090359606

54,500

BENEDITO KEMP
13

LUIS OTÁVIO

35049090009972

54,500

HENRIQUES PIMENTEL
14

MONICA FERREIRA DE

1,00

Transição

Proposta

2,00

Transição

2,00

Transição

2,00

Transição

2,50

Sisorg

1,00

Transição

120,00

FSC

63,00

FSC

116,50

FSC

134,00

FSC

318,00

FSC

0,50

Sisorg

0,50

Transição

6,00

FSC

1,00

Transição

1,00

Sisorg

individual
35049090040193

54,500

ALVARENGA
15

Proposta
individual

Proposta
individual

PAULO ARANTES

35049090332145

54,500

Proposta
individual

16

SEBASTIAO ROBERTO

35049090242069

54,500

PIRASSOL
17

individual

LUIZ TARCISIO A. DE

35049090008092

54,500

SOUZA
18

FRANCISCO BOAVISTA

35049090335164

54,000

LUIZ EDUARDO

35049090009972

54,000

MIGUEL AUGUSTO DE
CLAUDIA MARIA

Proposta
individual

35049090285789

54,000

SOUZA LEITE FILHO
21

Proposta
individual

HENRIQUES PIMENTEL
20

Proposta
individual

PONTUAL
19

Proposta

Proposta
individual

35049090044452

47,000

SODRE DE ARAGAO

Proposta
individual

MACEDO
22

RENATA HENRIQUES

35049090009972

47,000

PIMENTEL
23

individual

JOSÉ GONÇALVES

35049090179059

40,000

RODRIGUES
24

ROSANA MENDONÇA

35049090200212

40,000

EDSON PASSOS

35049090359578

34,000

Proposta
individual

LUCIA MARIA PIRES DE

35049090048279

8,500

MELLO
27

Proposta
individual

RIBEIRO
26

Proposta
individual

PEREIRA
25

Proposta

Proposta
individual

TATIANA GONÇALVES

35049090029578

8,500

GOMES

Proposta
individual

Está encerrada a presente Sessão Pública.

Comissão de Seleção
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