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SELEÇÃO PÚBLICA 017.2020 

ALTERAÇÃO DE LOCAIS DE ENTREGA PREVISTOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

   A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública 017.2020, que tem como objeto  

a  aquisição  de materiais de construção, equipamentos e insumos agrícolas para os viveiros  

do  IEF,  localizados  dentro  da  área  de  abrangência  do projeto Conexão Mata Atlântica, 

torna público a alteração dos locais de entrega previstos em Termo de Referência. 

   O item 2 do Termo de Referência (Execução do Objeto) passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

• “O Item 26 e 1200 sacos do item 20, deverão ser entregues no 

viveiro do IEF de Leopoldina, 12 KM de Cataguases sentido Leopoldina 

na BR 120, entrar à direita na placa IEF, e andar mais 4,4 Km até a 

entrado do viveiro, Tel: (32) 3441-4496, horário de funcionamento 

07:30-11:00 12:00-16:00. 

• 100 sacos do item 20 deverão ser entregues no viveiro do IEF 

de Viçosa, Rodovia MG 280, s/n Campus Universitário, Universidade 

Federal de Viçosa, Viçosa/MG, Tel.: (31) 3891 7099, horário de 

funcionamento: de segunda a sexta de 07 às 11 e de 13 às 17 h. 

• 100 sacos do item 20 deverão ser entregues no viveiro do IEF 

de Muriaé, BR 365, s/n - Vila do Carmo - Muriaé - Cep.: 36.880-000 - 

(31) 3746-1420, horário de funcionamento, 07:30-11:00 12:00-16:00. 

• 100 sacos do item 20 deverão ser entregues no viveiro do IEF 

de Ubá, rodovia Uba- Juiz de Fora, km 02 - Ubá. Cep: 36.500-000. 

Tel: (32)3539.2740, horário de funcionamento, 07:00-11:00 12:00-

16:00. 

• Os demais itens deverão ser entregues no viveiro do IEF de 

Ubá, rodovia Uba - Juiz de Fora, km 02 - Ubá. Cep: 36.500-000. Tel: 

(32)3539.2740, horário de funcionamento, 07:00-11:00 12:00-16:00” 

Todas as demais cláusulas do edital e seus anexos permanecem inalteradas.  

Brasília, 07 de abril de 2020. 

 

Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 


