
 
 

                                                                         

EDITAL DE ALTERAÇÃO Nº 003 

SELEÇÃO PÚBLICA PSA 006.2019 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública PSA 006.2019 torna público 

as alterações do edital de seleção de proprietários ou possuidores de imóveis rurais para 

participação em Projeto de Pagamentos por Serviços Ambientais no Estado do Rio de 

Janeiro, nas modalidades PSA Uso Múltiplo, no âmbito do Projeto "CONEXÃO MATA 

ATLÂNTICA".  

Considerando: 

Que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, 

que a disseminação comunitária do novo coronavírus (Covid-19) em todos os 

continentes se caracteriza como uma pandemia;  

A obrigatoriedade de os órgãos e entidades públicas e privadas evitarem a 

propagação da Covid-19; 

A edição dos Decretos Estaduais 46.970/2020, 46.973/2020,46.980/2020 e 

47.006/2020 e 47.129/20, que dispõem sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento à propagação do novo coronavírus (Covid-19), 

O interesse em resguardar a coletividade com a prevenção do contágio e no 

combate da propagação da COVID-19, diante de mortes já confirmadas no estado; 

As flexibilizações que vem sendo adotadas em procedimentos administrativos 

em função do regime de excepcionalidade e das limitações impostas pelas medidas de 

prevenção ao contágio da Covid-19; 

As dificuldades constatadas pela equipe do projeto pelos interessados em 

participar do Edital 06/2019 em realizar o deslocamento e trânsito em espaços públicos 

para atendimento de requisitos do Edital 06/2019, em especial, na obtenção das 

certidões negativas e na coleta de assinaturas nos prazos estabelecidos;   

O edital passa a vigorar com a inclusão do seguinte item:  

“8.1.6. A prova de situação regular perante a Fazenda Pública 

Federal e Estadual de pessoas físicas e jurídicas (itens 8.1.2.2 e 

8.1.3.7) poderão ser comprovadas até a data de assinatura dos 

contratos, assim como a coleta de assinaturas dos proponentes 

nos anexos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13 poderá ser realizada até o 

prazo referenciado. 

8.1.7. O não cumprimento do item anterior impedirá a 

assinatura dos contratos e consequentemente a desclassificação 

dos proponentes”   

 O item 8.3.2 passa a vigorar com a seguinte redação: 



 
 

                                                                         

8.3.2 A análise da elegibilidade e hierarquização será realizada 

em sessão pública a ser transmitida virtualmente por meio de 

link a ser disponibilizado previamente à sessão que ocorrerá a 

partir do dia 20/07/2020, às 10:00hs, em salão de eventos do 

Hotel Novotel Porto Atlântico, na Av. Prof. Pereira Reis, 49 - 

Santo Cristo, Rio de Janeiro - RJ, sendo facultada a suspensão da 

sessão por motivos devidamente justificados. 

 

Brasília, 01 de julho de 2020. 

 

________________________________ 
Comissão de Seleção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


