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02128.002716/2019-59
Número Sei:6636664

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

ICMBIO BRASÍLIA-CONTAGEM

BR 450 (EPIA Norte), km 8,5, Portão de Serviço - Bairro Zona Industrial -  Brasília - CEP 70635-800
Telefone: (61) 3233-6897/4553

 
            Resultado da Habilitação de Edital para credenciamento N° 01//2020

 
O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio, por meio do
NGI ICMBio Brasília-Contagem e da Comissão de Seleção para credenciamento e emissão de autorização
referentes ao edital para credenciamento n° 01/2020 do Parque Nacional de Brasília, torna público o
resultado da habilitação do processo de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas interessadas em
realizar a prestação do serviço de comercialização de alimentos no Parque Nacional de Brasília.

 

            DAS CONDIÇÕES DA HABILITAÇÃO

 

            Os interessados poderão habilitar-se para o presente Credenciamento, apresentando a seguinte
documentação:
2.1.1 Pessoa Física (somente para categoria D)

I – Requerimento de Autorização, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo I – modelo Pessoa
Física, indicando dados do prestador de serviço, grupos de alimentos a serem comercializados, conforme Item
5 deste edital, local de interesse e os dias e períodos requeridos para o funcionamento;

II – Fotocópia do RG e do CPF do prestador de serviço;
III – Fotocópia do comprovante de residência;
IV- Declaração do prestador de serviço comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental, as normas e
regulamentos vigentes e necessários para a execução do serviço, bem como o estabelecido neste Edital e em
sua respectiva Portaria, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo III;

2.1.2 Pessoa Jurídica: (Todas as categorias)

I – Requerimento de Autorização, devidamente preenchido e assinado conforme Anexo II – modelo Pessoa
Jurídica, indicando dados do prestador de serviço e auxiliares, equipamento a ser utilizado; grupo de
alimentos a serem comercializados, conforme Item 5 deste edital, local de interesse e os dias e períodos
requeridos para o funcionamento;
II – Fotocópia do CNPJ, RG e CPF do responsável legal da empresa;

III – Declaração do prestador de serviço comprometendo-se a cumprir a legislação ambiental, as normas e
regulamentos vigentes e necessários para a execução do serviço, bem como o estabelecido neste Edital e em
sua respectiva Portaria, devidamente preenchida e assinada conforme Anexo III;
IV – Certificado do Corpo de bombeiros para a categoria A;
V - Certificado do Curso de Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação em nome dos sócios
da pessoa jurídica e dos auxiliares que prestarão serviço na unidade;

VI- Licença de funcionamento concedida pelo Estado ou município;
2.2 Não poderão participar da habilitação pessoas físicas e jurídicas que tenham sido declaradas inidôneas por
órgão da Administração Pública, enquanto perdurar o prazo estabelecido na sanção aplicada.
2.3 Somente poderão ser habilitados maiores de 18 (dezoito) anos de idade.
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 RESULTADO DA HABILITAÇÃO – PESSOA FÍSICA (Categoria D):

 

INSCRITO LOCAL DATA RESULTADO

NILCEA DE
CARVALHO

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da guarita)/
Área interna da Piscina Areal

Todos os dias de
funcionamento do Parque
Nacional de Brasília

Habilitado

JÉSSICA ROSA DE
BRITO BARROS

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da
guarita)/Estacionamento de
serviço da piscina Pedreira/
Área interna da Piscina
Areal* 

Feriados e pontos
facultativos nacionais e
distritais, incluindo
semana de carnaval; e
sábados e domingos dos
meses de janeiro,
setembro e outubro

Habilitado

EZELITA CARVALHO
DA SILVA 

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da
guarita)/Estacionamento de
serviço da piscina Pedreira/
Área interna da Piscina
Areal* 

Feriados e pontos
facultativos nacionais e
distritais, incluindo
semana de carnaval; e
sábados e domingos dos
meses de janeiro,
setembro e outubro

Habilitado

SÉRGIO DA SILVA

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da
guarita)/Estacionamento de
serviço da piscina Pedreira/
Área interna da Piscina
Areal* 

Feriados e pontos
facultativos nacionais e
distritais, incluindo
semana de carnaval; e
sábados e domingos dos
meses de janeiro,
setembro e outubro

Habilitado

 
      

RESULTADO DA HABILITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA (demais categorias):

 

INSCRITO LOCAL DATA RESULTADO
JUSTIFICATIVA -
INABILITAÇÃO

GLEICE DE
CARVALHO
FERREIRA
(CRAFT
BURGUER)

Estacionamento de serviço
da piscina
Pedreira/Estacionamento
da piscina Areal

Todos os dias de
funcionamento do
Parque Nacional de
Brasília

Não Habilitado

Deixou de apresentar
o Certificado de
Boas Práticas de
Manipulação em
Serviços de
Alimentação e o
Certificado do Corpo
de Bombeiros para a
categoria A

É
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ANGÉLICA
SHIRLANE DE
OLIVEIRA
(CHEFS SOBRE
RODAS)

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da
guarita)/Estacionamento
da piscina Areal

Feriados e pontos
facultativos
nacionais e
distritais, incluindo
semana de
carnaval; e sábados
e domingos dos
meses de janeiro,
setembro e outubro

Habilitado  

SELMA VERA
CRUZ
MAZZARO
(PASTEL DO
BIEL)

Acesso principal piscina
Pedreira (descida da
guarita)/Estacionamento
da piscina Areal

Feriados e pontos
facultativos
nacionais e
distritais, incluindo
semana de
carnaval; e sábados
e domingos dos
meses de janeiro,
setembro e outubro

Não Habilitado

Deixou de apresentar
o Certificado do
Corpo de Bombeiros
para a categoria A

 

PRAZO RECURSAL:

 
Aos candidatos inabilitados é concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis após a publicação do resultado da
habilitação, para interposição de recurso.
O recurso pode ser encaminhado:

a) Física* - pessoalmente ou pelo correio, no endereço: Parque Nacional de Brasília – ICMBio. DF-
003/EPIA, km 8,5, Zona Industrial, Brasília/DF, CEP 70.635-800. Telefone (61) 32334553.
b) Ou por via eletrônica, para o endereço eletrônico: credenciamento.pnb@icmbio.gov.br.
*No caso da entrega física pessoalmente, esta deverá ser realizada entre 08h e 16h.

 

 

DANIELA COSTA DE ASSIS

Presidente da Comissão
 

VERUSCA CAVALCANTE

Integrante da Comissão de Seleção
 

GRAHAL BENATTI

Suplente da Comissão de Seleção
 

JULIANA DE BARROS ALVES

Chefe NGI ICMBio Brasília-Contagem

Documento assinado eletronicamente por DANIELA COSTA DE ASSIS, Analista Ambiental, em
07/02/2020, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Verusca Maria Pessoa Cavalcante, Analista Ambiental,
em 07/02/2020, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Grahal Benatti, Chefe Substituto(a), em 07/02/2020, às
16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Juliana de Barros Alves, Chefe, em 07/02/2020, às 16:49,
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 6636664 e o código CRC FADDEDC0.


