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EDITAL Nº 02/2019 
 
EDITAL DE REABERTURA PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 
PRODUTORES DE ÁGUA E FLORESTA – SUB-BACIA SACRA FAMÍLIA 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MENDES, no uso de suas atribuições legais, torna público a 
Reabertura das Inscrições – Edital nº 01/2019, publicado no Diário Oficial do Município de 16 de 
Abril de 2019, tendo em vista a constatação de que não foi atingida a meta de áreas disponíveis 
para Conservação de Remanescentes Florestais. 
 
1 OBJETIVO: A reabertura do edital tem por objetivo o recebimento de propostas para 
participação no Projeto Produtores de Águas e Florestas – Sub-bacia Sacra Família, visando a 
Conservação de Remanescentes Florestais. 
 
2 META: A reabertura do edital se limita a uma área total de até 424,67 hectares, referente 
especificamente à contratação da meta de Conservação de Remanescentes Florestais. 
 
3 DEFINIÇÃO: Entende-se como Conservação de Remanescentes Florestais a manutenção das 
áreas de florestas nativas da Mata Atlântica existentes, com sua valorização enquanto área 
geradora de benefícios socioambientais para além da propriedade. 
 
4 PRAZO: O prazo para inscrição de propostas é até o dia 30 de dezembro de 2019. 
 
5 HABILITAÇÃO: Serão habilitadas as propostas que atenderem aos critérios de localização e 
documentação referidas no Edital 01/2019, limitadas à meta de Conservação de Remanescentes 
Florestais. 
 
6 SELEÇÃO: Para fins de seleção das áreas contempladas, a priorização das propostas obedecerá 
a ordem cronológica das inscrições. 
 
7 ASSINATURA DOS CONTRATOS: A assinatura dos contratos com os prestadores de serviço 
ambiental selecionados dar-se-á ao longo de todo o período de inscrição, conforme ordem 
cronológica do recebimento e consolidação das propostas, respeitando-se a meta referida no 
item 2. 
 
8 CASOS OMISSOS: Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital de Reabertura e no 
Edital 01/2019 serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Projeto (CAP). 
 
9 SUPORTE E INFORMAÇÕES ADICIONAIS:  
 
9.1 Os interessados poderão solicitar suporte administrativo e técnico da Assessoria Técnica do 
Projeto PAF, prestada pela Crescente Fértil através do e-mail 
crescente.fertil@crescentefertil.org.br ou pelo telefone (24) 98822-1244. 
 
9.2 Informações adicionais poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Mendes, no endereço: Rua Prof. Arthur Leandro Costa, 103 Bairro Santa Rita, 
Mendes/RJ, CEP 26.700-000. Telefone: (24) 2465-4796. Horário de funcionamento de segunda a 
sexta-feira, de 7:00 às 16 horas. 


