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REUNIÃO TÉCNICA DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS 

SOBRE O PROJETO (RE)NOVA ACADEBIO E CHAMAMENTO PÚBLICO  

30 de Janeiro de 2023 | 9h até 12h | Sala Virtual Teams 

 

SELEÇÃO DE ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS PARA 

QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA CONTRATO DE 

GESTÃO 

 

Considerando o Edital de Chamamento Público OSCG nº 001/2022, que tem por 

objetivo a seleção de entidade privada sem fins lucrativos para sua qualificação como 

Organização Social e posterior celebração de Contrato de Gestão para absorção de 

atividades publicizadas no âmbito da ACADEBio. 

Considerando a previsão no Edital de visitação presencial à ACADEBio e o seu 

calendário e procedimentos anteriormente divulgados, conforme itens 7.3 a 7.5. 

Considerando a realização de 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 pudessem conhecer as 

atividades, equipamentos, estruturas e espaços destinados à publicização da 

ACADEBio, já realizada no dia 20 de janeiro de 2023. 

 

Considerando que a visitação às instalações demandou maior dedicação de tempo do 

que o projetado, em decorrência da participação ativa dos visitantes, dos detalhes da 

infraestrutura e dos questionamentos e esclarecimentos que foram realizados quanto à 

infraestrutura e atividades presenciais. 

 

Considerando a deliberação unânime dos presentes para que a próxima etapa do roteiro 

fosse realizada em outro dia, até mesmo para que as organizações pudessem fazer os 

questionamentos mais apropriados a partir da visitação e de uma análise mais minuciosa 

do Edital e de seus anexos. 

 

Considerando a alteração deliberada e as situações de fato e de direito que ensejaram a 

modificação do cronograma proposto e, ainda, em atendimento à simetria das formas, 

aos princípios da isonomia, publicidade e ampla participação. 

 

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 4.1 e 7.6 deste 

edital, bem como seu Anexo VI atualizado, 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 a 

realização de reunião técnica de esclarecimentos e informações gerais sobre o Projeto 

(Re)Nova ACADEBio e o Chamamento Público. 
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1. Calendário 

 

1.1. A reunião técnica virtual será realizada no dia 30 de janeiro de 2023, segunda-

feira, no horário das 09h às 12h, obedecendo o seguinte roteiro:  

 

I) Breve apresentação institucional da ACADEBio e a exposição das atividades a 

serem publicizadas;   

 

II) Esclarecimentos técnicos, financeiros e jurídicos e informações gerais sobre o 

Projeto (Re)nova ACADEBio e o Edital de Chamamento Público OSCG Nº 

01/2022 de seleção de Entidade Privada sem Fins Lucrativos para sua 

qualificação como Organização Social do Governo Federal.  

 

2. Procedimentos 

 

2.1. Para participar da reunião virtual, os representantes das EPSFL interessadas 

deverão acessar o link da sala virtual, no dia e horário determinados. Quando do acesso 

à sala de reunião, o representante deverá se identificar, com as seguintes informações: 

 

Nome da entidade: 

CNPJ: 

Nome do representante: 

 

2.2.  A equipe do ICMBio conduzirá o roteiro e as apresentações e depois abrirá espaço 

para perguntas e respostas. 

2.3. O representante da EPSFL interessado em participar deverá se inscrever pelo chat 

da sala de reunião virtual e a ele será franqueada a palavra pela administradora da sala 

virtual, que integra a equipe do ICMBio. 

2.4. Link da sala de reunião:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZWNlNWY1YjgtM2MzYi00YzBhLWE2NjYtOWJkZDBhMmJh

NzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c14e2b56-c5bc-43bd-ad9c-

408cf6cc3560%22%2c%22Oid%22%3a%22c1200cc1-de9c-452a-bfe3-

2ab08c7f25dc%22%7d 

 

 

 

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