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VISITAÇÃO PRESENCIAL À ACADEBio 

19 e 20 de Janeiro de 2023 

 

SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA CONTRATO DE 

GESTÃO 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público OSCG nº 01/2022, instituída 

pela Portaria ICMBio Nº 1.202, de 13/12/2022, de acordo com os itens 7.3 a 7.6 deste 

edital, divulga na página do Projeto (RE)nova ACADEBio 

(https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php? id=17355) e no site do ICMBio 

(https://www.gov.br/icmbio/pt-br), o calendário e os procedimentos para visitação 

presencial à ACADEBio durante a fase de divulgação do chamamento público (Fase 1), 

a fim de que as Entidades Privadas Sem fins Lucrativos (EPSFL) interessadas no 

Contrato de Gestão possam conhecer as atividades, equipamentos, estruturas e espaços 

destinados à publicização da ACADEBio.   

 

1. Calendário 

 

1.1. As visitas presenciais serão realizadas nos dias 19 e 20 de janeiro de 2023, 

respectiva, quinta e sexta-feira, no horário das 09h00 às 17 horas, obedecendo o 

seguinte roteiro:  

 

I) Apresentação institucional da ACADEBio e exposição das atividades a serem 

publicizadas;   

 

II) Visitação às instalações da ACADEBio que serão objeto de permissão de uso 

no âmbito do Contrato de Gestão; e  

 

III) Esclarecimentos e informações gerais sobre o Projeto (Re)nova ACADEBio 

e o Edital de seleção de entidade privada sem fins lucrativos para sua 

qualificação como Organização Social do Governo Federal.  

 

1.2. O roteiro será realizado em ambos os dias e a entidade interessada deverá escolher 

o melhor dia para a realização da visitação técnica. 

 

2. Procedimentos 

 

2.1. Para realizar a visita os representas das EPSFL interessadas deverão se inscrever 

por meio do correio eletrônico acadebio@icmbio.gov.br, até a data de 16 de janeiro, 

informando:  

 

I. Nome da entidade: 

II. CNPJ: 
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III. Nome e função dos representantes da entidade que realizarão a visita (no 

máximo, indicar até três representantes) 

 

IV. Dia preferencial para agendamento da visita (19 ou 20/01/2023)  

 

2.2.  Cada visitação terá, no máximo, a participação de 25 representantes das EPSFL 

inscritas. 

2.3. Quando do encerramento do prazo de inscrição ou do encerramento de vagas por 

dia de visitação, a Comissão de Seleção publicará lista das entidades inscritas e do 

quantitativo de representantes designados, por dia de visitação, disponível em  

https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=17355o. 

2.4. Após a visitação, especialmente quanto ao momento de esclarecimentos e 

informações gerais sobre o Projeto (Re)nova ACADEBio e o Edital de seleção de 

entidade privada sem fins lucrativos para sua qualificação como Organização Social do 

Governo Federal, será disponibilizado o registro técnico das visitações técnicas 

realizadas no dia 19 e 20/01/2023, no sítio eletrônico do projeto. 

2.5. Todos os participantes, ao se inscreverem, estão cientes das situações que 

configuram conflito de interesses e de que não estão impedidos de participar da 

mencionada visitação e respectiva representação privada de interesses, de que trata a Lei 

nº 12.813/2013 e do Decreto nº 10.889/2021. 

2.6. As EPSFL que não puderem participar de visita presencial poderão realizar a 

imersão virtual, mediante vídeo institucional disponibilizado na página do Projeto 

(Re)nova ACADEBio (https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php? id=17355). 

 

Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público OSCG nº 01/2022 

https://ava.icmbio.gov.br/mod/page/view.php?id=17355o

