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Número Sei:7003050

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste -  Brasília - CEP

70670-350
Telefone: 61 2028-9011/9013

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

 

O  Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio torna pública a retificação do Edital
de Chamamento Público n° 01/2020 ,  visando à se le ção de instituição parceira interessada em cele brar
Acordo de Cooperação que tenha por objeto a exe cu ção de ações no voltadas à conservação da onça-pin ta da
enquanto espécie-chave para manutenção da bio di versidade do Parque Nacional do Iguaçu, no âmbito do
Projeto Onças do Iguaçu, conforme a seguir especificado.

 

 Onde lê-se:

"7.  DA  FASE  DE  SELEÇÃO

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1 – Cronograma de Seleção

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. Início da contagem

2 Envio das propostas pelas proponentes 30 dias após a pu bli cação do Edital de Cha -
mamento Público     

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.

10 dias após o fim do prazo para envio das
propostas pelas OSCs (Etapa 2).   

4 Divulgação do resultado preliminar.
Em até 10 dias após o fim do prazo previsto
para a Etapa de avaliação das pro pos tas pela
Comissão de Seleção (Etapa 3).

5 Interposição de recursos contra o resultado
preliminar.

5 (cinco) dias contados da divulgação do resul -
tado preliminar (Etapa 4).
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6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após prazo final de apresentação
das contrarrazões aos recursos (Etapa 5).

7
Homologação e publicação do resultado definitivo
da fase de seleção, com divulgação das decisões
recursais proferidas (se houver).

19/12/2019 (data estimada)

 

 

"leia-se:

7.  DA  FASE  DE  SELEÇÃO

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Tabela 1 – Cronograma de Seleção

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. Início da contagem

2 Envio das propostas pelas proponentes 30 dias após a pu bli cação do Plano de
Trabalho

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.

10 dias após o fim do prazo para envio das
propostas pelas OSCs (Etapa 2).   

4 Divulgação do resultado preliminar.
Em até 10 dias após o fim do prazo previsto
para a Etapa de avaliação das pro pos tas pela
Comissão de Seleção (Etapa 3).

5 Interposição de recursos contra o resultado
preliminar.

5 (cinco) dias contados da divulgação do resul -
tado preliminar (Etapa 4).

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após prazo final de apresentação
das contrarrazões aos recursos (Etapa 5).

7
Homologação e publicação do resultado definitivo
da fase de seleção, com divulgação das decisões
recursais proferidas (se houver).

19/12/2019 (data estimada)

 

 

e onde lê-se
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"7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas proponentes, por meio do correio
eletrônico oncasdoiguacu@icmbio.gov.br, e deverão ser cadastradas e enviadas para análise, até às 18 horas
do dia  06 de maio de 2020."

 

leia-se:

"7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas proponentes, por meio do correio
eletrônico oncasdoiguacu@icmbio.gov.br, e deverão ser cadastradas e enviadas para análise, até às 18 horas
do dia  20 de maio de 2020."

 

FERNANDO CESAR LORENCINI

Documento assinado eletronicamente por Fernando Cesar Lorencini, Presidente Substituto, em
16/04/2020, às 18:33, 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 7003050 e o código CRC 071D071D.


