
01/04/2020 SEI/ICMBio - 6915056 - Retificação de Publicação

https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=6970412&infra_sistem… 1/3

02123.000400/2020-14
Número Sei:6915056

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PARQUE NACIONAL DE UBAJARA
Rodovia da Confiança - CE 187, - Bairro Horto Florestal -  Ubajara - CEP 62350-000

Telefone: (61) 2028-9834

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio através do Parque Nacional de
Ubajara torna pública a retificação do Edital para credenciamento Nº 01/2020 PARNA UBAJARA,
conforme a seguir especificado:

Onde lê-se:

2.4 O prestador de serviço deverá encaminhar a documentação:

2.4.1 Física, pessoalmente ou pelo correio, no endereço:

PARQUE NACIONAL DE UBAJARA - ICMBio

Rodovia CE 187, Zona Rural, Ubajara/CE

CEP.: 62.350-000

Telefone (61) 2028-9834

2.4.2 ou eletrônica, para o endereço eletrônico: parnaubajara.ce@icmbio.gov.br

2.4.3 No caso da entrega física pessoalmente, esta deverá ser realizada no período de 7:30h às 11:30h ou
13:30h às 17:30h.

 

Leia-se:

2.4 O prestador de serviço deverá encaminhar a documentação eletronicamente para o e-
mail:  parnaubajara.ce@icmbio.gov.br, até às 23h59min do dia 12 de abril de 2020,  devendo constar no
assunto do e-mail: “SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 01/2020”.

 

Onde lê-se:

3.2 As datas de solicitação da habilitação serão realizadas no período de fevereiro e março deste
ano, conforme calendário abaixo e disponibilidade de vagas:

Fase Datas

mailto:parnaubajara.ce@icmbio.gov.br
mailto:parnaubajara.ce@icmbio.gov.br
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Solicitação de Habilitação Fevereiro e março de cada ano

Resultado da habilitação 5° dia útil de abril

Prazo recursal 5 dias úteis após o resultado

Resposta aos recursos e resultado final da habilitação 5 dias úteis após prazo recursal

Sorteio* entre os habilitados e divulgação do resultado do credenciamento Até 20 de abril

Emissão das Autorizações após aceite do sorteio Até 20 de abril

Publicização dos autorizados Após a emissão da autorização

 

Leia-se:

3.2 As datas de solicitação da habilitação serão realizadas no período de março e abril deste ano, conforme
calendário abaixo e disponibilidade de vagas:

Fase Datas

Solicitação de Habilitação 13 de março de 2020 a 12 de abril de
2020

Resultado da habilitação 17 de abril de 2020

Prazo recursal 24 de abril de 2020

Resposta aos recursos e resultado final da habilitação 04 de maio de 2020

Sorteio* entre os habilitados e divulgação do resultado do
credenciamento Até 31 de maio de 2020

Emissão das Autorizações após aceite do sorteio Até 31 de maio de 2020

Publicização dos autorizados Após a emissão da autorização

Ubajara, 31 de março de 2020

 

GILSON LUIZ SOUTO MOTA
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Chefe do Parque Nacional de Ubajara

Documento assinado eletronicamente por Gilson Luiz Souto Mota, Chefe, em 31/03/2020, às 11:42,
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 6915056 e o código CRC 0C63B75E.

Criado por 31451993315, versão 11 por 31451993315 em 31/03/2020 11:42:10.


