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Informação

Esclarecimento 03 - Edital de Seleção nº 01/2018

Em resposta ao questionamento apresentado pela Caixa Econômica Federal, constante em correspondência eletrônica

encaminhada na data de 7 de maio de 2018, apresenta-se os seguintes esclarecimentos:

1) Informar a média das distâncias, em quilômetros, das UC do Instituto Chico Mendes em relação às capitais dos estados da

federação a que pertencem respectivamente.

Sobre a informação sobre a média das distâncias das unidades de conservação (UCs) em relação às capitais dos estados da

federação, tal dado não é considerado relevante em nosso processo de gestão.

Esclarecemos que parte das UCs abrangem o território de dois ou mais estados, e que o acesso às UCs, nem sempre é

realizado a partir da capital mais próxima, e que, por vezes, a capital mais próxima pode estar localizada em estado diverso

daquele em que a UC se localiza.

Ressalta-se, ainda, que o local de entrega dos eventuais bens e serviços a serem adquiridos, ou obras a serem realizadas,

pode não ser o  município em que se localiza a sede administrativa da UC, mas sim,  qualquer parte de seu território,

independentemente do estado ou do município por ela (UC) abrangida. <http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories

/servicos/geoprocessamento/DCOL/dados_tabulares/Atualizadas_nov_2017.pdf >.

Adicionalmente, informamos que pelo link <http://www.icmbio.gov.br/portal/geoprocessamentos/51-menu-servicos/4004-

downloads-mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-uc-s>  pode  ser  acessada  a  página  de  internet  “Mapa  Temático  e

Dados Geoestatísticos das Unidades de Conservação Federais”.

FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

Coordenadora-Geral

DIPLAN / ICMBio

______________________________________________________________________________________________________________

SEI/ICMBio - 3231236 - Informação https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

1 de 2 11/05/2018 17:17



Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira, Coordenador(a) Geral, em 11/05/2018, às 16:43,

conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador

3231236 e o código CRC 73D02DC8.
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