
 
 

 

                                                                         

EDITAL DE ALTERAÇÃO 002 
 

SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL 018/2021 
 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Presencial 018/2021, que tem como objeto a 
contratação de empresa ou organizações prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural (ater) 
junto a beneficiários do projeto de recuperação e proteção dos serviços relacionados ao clima e à 
biodiversidade no corredor sudeste da mata atlântica do Brasil (Projeto Conexão Mata Atlântica) GEF-Conexão 
Mata Atlântica, torna público o seguinte.  

 
Considerado requerimento da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, assim encartado “A 

situação da pandemia é preocupante em todo o Brasil. Considerando o curto prazo do edital, sua 
complexidade, grande exigência de documentação e a situação da pandemia, não será possível o envio 
antecipado pelos correios, inclusive os correios aqui em SP suspenderam o Sedex 10 devido a pandemia. Neste 
sentido, solicitamos reconsiderar a possibilidade de abertura dos documentos em São Paulo no dia 17”; 

 
Considerando que a informação da suspensão do Sedex 10 é procedente, assim como uma situação 

geral de atraso na entrega pelos correios e/ou outros meios de envio, e a antecedência suscitada quanto a 
publicação do local pode gerar frustração à concorrência, considerando que o local da prestação do serviço 
será São Paulo; 

 
Considerando, contudo, que a pandemia está grave em todos os locais do país, porém aparentemente 

com situação de maior agravamento em São Paulo, o que gera necessidade de planejamento mais adequado 
e ainda esses desdobramentos constantes quanto a escolha do local de realização da sessão pública, em face 
da situação que estamos enfrentando no país e o no mundo, temos por decidir o seguinte:  
 

O edital passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
“DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
20/05/2021, às 10h00min. 
Endereço: Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 
Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, 05459-900, sala a definir posteriormente. 
Telefone: (0xx61) 3348-0454. E-mail: compras.mataatlantica@finatec.org.br” 

 
Os envelopes poderão ser enviados, também, pelos correios, na forma prevista no item 5.1 do edital 

até a data indicada no referido item, data essa que não sofreu qualquer alteração, ou seja, a reavaliação do 
local de realização da sessão pública em nada prejudicou ou interferiu na possibilidade de envio por via postal, 
apenas, com a remarcação do local para aquele onde será realizada prestação de serviço, busca-se ampliar a 
e garantir a ampla e irrestrita competitividade.  

 
Ainda, considerando que a análise da proposta técnica será realizada a distância, reforçamos para a 

obrigatoriedade do cumprimento ao previsto no item 6.13 do Edital. 
 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital. 
 

Brasília, 07 de maio de 2021. 
 

 
Comissão de Seleção 
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