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ALTERAÇÃO SELEÇÃO PÚBLICA 010/2021 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública l 010/2021, que tem como objeto a  Contratação 
de serviços especializados de pessoa jurídica para apoio a consultoria em na modernização de sistema de 
modelagem numérica para previsão do tempo e clima, no âmbito do projeto INMET/SDI- UFLA, torna 
público o seguinte. 

 
               Considerado a solicitação da empresa interessada TS CONSULTORIA LTDA, doravante 

denominada PLANO CONSULTORIA, CNPJ: 06.033.739/0001-86 , assim encartado “O alto o risco de 

que os envelopes das empresas interessadas não sejam entregues/recebidos até a data e hora da sessão 

pública devido ao curto prazo de abertura definido e às dificuldades operacionais para elaboração/envio 

à tempo dos seus envelopes. 

           Vimos muito respeitosamente solicitar o apoio desta Fundecc/UFLA no sentido de efetuar o 

adiamento da data de abertura do Edital nº 10/2021 prevista para 07/06 para, no mínimo, o dia 

09/06/2021, sob o risco de, pelas questões acima mencionadas, as empresas interessadas não terem suas 

propostas entregues/recebidas até a hora da realização do certame, que poderá resultar em certame 

deserto, portanto, fracassado. 
 

 
Considerando também, o decreto municipal Nº 15.792, de 28 de maio de 2021 que estabeleçe em 

carater excepcional e temporário , O “LOCKDOWN” como medida de conteção para o enfrentamento do 
coronavirus no ambito municipal,  assim como uma situação geral de atraso na entrega pelos correios e/ou 
outros meios de envio, o que  pode gerar frustração à concorrência. 

 
Diante da situação , temos por decidir o seguinte: 

 

O edital passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 
10/06/2021, às 09h00min. 
Endereço: Fundação de Desenvolvimento Cientifico e Cultural FUNDECC 
Cep 37.200-900 Lavras MG  Cx postal 3060 - Campus Histórico da UFLA s/n,  Comissão de Seleção    
Informações e contatos:  cpl@fundecc.org.br”    www.fudecc.org.br  

 

 
Reforçamos para a obrigatoriedade do cumprimento aos itens  previsto no Edital Seleção Publica 

010/2021. 
 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital. 
 

Lavras 02 de junho 2021. 

 

Comissão de Seleção 
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