
 
 
Processo: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Editais de tomada de            
preços na modalidade Convite, tipo Técnica e Preço” e Cotação eletrônica de preço.  

 

Interessado: FunBEA – FUNDO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

Assuntos: Contrato Fehidro 163/2020, Projeto “Plano Regional de Recuperação Florestal da Baixada            
Santista”, com objetivos de 1) contratação de empresa especializada em mobilização e processos             
formativos - Modalidade Convite 005/FunBEA/2020, tipo técnica e preço; 2) contratação empresa de             
comunicação - Modalidade Convite 006/FunBEA/2020, tipo técnica e preço; 3) contratação de            
empresa especializada em recuperação/restauração florestal/SIG - Modalidade Convite        
007/FunBEA/2020, tipo técnica e preço; 4) contratação de empresa especializada no fornecimento de             
imagens planet, Cotação de eletrônica de preços 003/FunBEA/2020, tipo preço. 

 

Ata de encerramento dos trabalhos referente ao Contrato Fehidro 163/2020, projeto “Plano Regional             
de Recuperação Florestal da Baixada Santista” conforme descrito na linha assunto acima.  

Os trabalhos se iniciaram às 14h do dia 20 de julho de 2020, tendo como base do FunBEA, sua sede                    
legal a Rod. Washington Luiz, Km 235, CEP 13.565-905 – Bairro/Distrito Monjolinho - Município              
São Carlos – SP, e contou com a presença dos seguintes participantes:  

Presidente: Maria Henriqueta Andrade Raymundo, brasileira, divorciada, bióloga, educadora         
ambiental, portadora do RG n° 18.321.582-5 e do CPF n° 156.448.828-45, residente e domiciliada na               
Av. Paulo VI, n° 1.250, Jardim São Pedro, Cesar de Souza, Mogi das Cruzes - SP, CEP. 08820-340. 

Semíramis Biasoli, educadora ambiental. advogada, casada, brasileira, portadora do documento de           
identidade RG n°. 18.332.822 SSP/SP e CPF/MF n°. 092.560.148-90, Secretaria Geral do FunBEA –              
Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, residente à Estrada Rio das Pedras, n. 63, Bairro Sertão do                
Camburi, São Sebastião – SP, CEP 11.619-112. 

Evandro Albiach Branco, brasileiro, casado, pesquisador, arquiteto e urbanista, gestor ambiental,           
portador do RG 26856270-2 SSP/SP e do CPF 278996868-30, com endereço na Av. dos Astronautas,               
1758, Jardim da Granja - São José dos Campos – SP, CEP 12227-010.  

A presidente anunciou a abertura da primeira tomada de preços:  

1) Contratação de empresa especializada em mobilização e processos formativos - Modalidade            
Convite 005/FunBEA/2020, tipo técnica e preço.  

Apesar da devida divulgação em jornal da região, com alcance nos 09 municípios da Baixada Santista                
e da divulgação no site da instituição, não foram recebidas propostas, motivo pelo qual será reaberto o                 
correspondente processo de compras. 

 



 
 
A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: 2) contratação empresa de comunicação              
- Modalidade Convite 006/FunBEA/2020, tipo técnica e preço.  

Apesar da devida divulgação em jornal da região, com alcance nos 09 municípios da Baixada Santista                
e da divulgação no site da instituição, não foram recebidas propostas, motivo pelo qual será reaberto o                 
correspondente processo de compras. 

 

A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: 3) contratação de empresa especializada              
em recuperação/restauração florestal/SIG - Modalidade Convite 007/FunBEA/2020, tipo técnica e          
preço.  

Apesar da devida divulgação em jornal da região, com alcance nos 09 municípios da Baixada Santista                
e da divulgação no site da instituição, não foram recebidas propostas, motivo pelo qual será reaberto o                 
correspondente processo de compras. 

 

A Presidente procedeu então a abertura do seguinte processo: 4) contratação de empresa especializada              
no fornecimento de imagens planet, Cotação de eletrônica de preços 003/FunBEA/2020, tipo preço. 

Apresentou-se a seguinte proposta: 

 

● Razão social: Santiago & Cintra Consultoria Ltda. Número do CNPJ: 08.652.284/0001-02.           
Inscrição Estadual: 147.068.605.114. Inscrição Municipal: 3.609.873-6. Endereço completo:        
Rua Vieira de Moraes, 420 – 12o andar – Bairro Campo Belo – São Paulo, SP – CEP                  
04617-000. Telefone: (11) 3529-0228. e-mail: contato@sccon.com.br 

 

Na etapa de habilitação, foi analisada a documentação apresentada pela empresa. Verificou-se que             
toda a documentação solicitada foi devidamente apresentada. Ainda, constatou-se, conforme fls. 13 e             
14 da proposta apresentada pela empresa (também encaminhada como anexo da documentação), que a              
mesma possui carta de exclusividade para o fornecimento das imagens Planet em todo o território               
nacional, as quais necessárias para o desenvolvimento do projeto. 
 
Desta forma, consideradas as especificidades da proposta apresentada, a Comissão procedeu ao            
julgamento final do edital e após a análise da documentação recebida, decidiu-se por habilitar a               
empresa Santiago & Cintra Consultoria Ltda. 
 

Nada mais havendo a tratar, a Comissão Julgadora decidiu por encerrar os trabalhos relativos ao               
Contrato Fehidro 163/2020, Projeto “Plano Regional de Recuperação Florestal da Baixada Santista”            
visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de imagens planet, Cotação de             
eletrônica de preços 003/FunBEA/2020, tipo preço. Ainda, decidiu-se reabrir os trabalhos relativos ao             
Contrato Fehidro 163/2020, Projeto “Plano Regional de Recuperação Florestal da Baixada Santista”,            
com objetivos de 1) contratação de empresa especializada em mobilização e processos formativos -              
Modalidade Convite 005/FunBEA/2020, tipo técnica e preço; 2) contratação empresa de comunicação            
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- Modalidade Convite 006/FunBEA/2020, tipo técnica e preço; e 3) contratação de empresa             
especializada em recuperação/restauração florestal/SIG - Modalidade Convite 007/FunBEA/2020,        
tipo técnica e preço. Foi lavrada a presente ATA, que depois de lida foi assinada. 

O resultado final deste far-se-á por meio de comunicação por e-mail e publicação no site do FunBEA                 
– Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (www.funbea.org.br). 
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