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02128.001888/2020-49
Número Sei:10388697

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA
AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 498, -  São Roque de Minas - CEP 37928000

Telefone: (37) 3433-1324/1326

PUBLICAÇÃO

Considerando a vacância do espaço do antigo sub centro de visitantes (Portaria 4) para a prestação de serviço de
comercialização de alimentos, previsto no Edital para Credenciamento nº 03/2020, fica estabelecido o cronograma
abaixo em substituição ao item 3.2 do edital, especificamente para o espaço supracitado:

 

Fase Datas

Habilitação 25 de janeiro a 20 de fevereiro

Resultado da habilitação e solicitação de envio das comprovações
indicadas no item 4.2 Até 22 de fevereiro

Prazo recursal 2 (dois) dias úteis após publicação do resultado
da habilitação

Resposta aos recursos e resultado final da habilitação Até 25 de fevereiro

Sorteio entre os habilitados e divulgação do resultado Até 04 de março

Entrega da carta de aceite pelo sorteado ou suplente convocado Até 4 dias corridos após a divulgação do
resultado do sorteio

Emissão das autorizações após aceite do sorteado Até 4 dias úteis após entrega da carta de aceite

Publicização dos autorizados, do cadastro reserva Até 10 dias úteis após assinatura da
autorização

Início da prestação do serviço Até 30 dias corridos após a assinatura da carta
de aceite
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A não entrega da carta de aceite configurará desistência da prestação do serviço.
 

BIANCA THAIS ZORZI TIZIANEL

Chefe substituta do Parque Nacional da Serra da Canastra

Documento assinado eletronicamente por Bianca Thais Zorzi Tizianel, Chefe Substituto(a), em
24/01/2022, às 16:58, 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 10388697 e o código CRC 1174EDDC.


