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Brasília-DF, 13 de julho de 2020. 
 
 
 
 

Este documento apresenta as dúvidas enviadas pelos fornecedores acerca do processo [Pró-

Espécies]:: SC SC037891 :: Contratação de consultoria especializada para assessoramento do 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade – IDEFLOR-Bio na elaboração do Plano 

de Ação Territorial do território “Xingu” (PAT Xingu), no âmbito do Projeto “Pró-Espécies: Estratégia 

Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas” e suas respostas. 

 

1. A oficina de Plano de Ação será necessariamente presencial ou poderá ser virtual? 

Conforme descrito nos itens 7 e 8 da Carta Convite todas as oficinas deverão ser realizadas por 

videoconferência. 

Devido aos sérios riscos representados à saúde das pessoas pela pandemia de COVID-19, entende-

se que viagens não serão possíveis nos próximos meses. Por isso, deve-se trabalhar somente com 

a possibilidade de reuniões remotas, sejam aquelas para o acompanhamento das atividades 

previstas no plano de trabalho, sejam aquelas que em tempos normais seriam necessárias para 

realização de oficinas. 

A metodologia deve ser adaptada para oficinas virtuais. 

  

2.   Na perspectiva das reuniões serem virtuais, os mapas em formato A0 precisariam ser 

mantidos? Em nossa experiência com oficinas virtuais, temos elaborado mapas interativos 

online e em formato vetorial pois são formatos que se adequam melhor à tela. O formato R 

garante mais agilidade e reprodutibilidade para o processamento de dados, o que é 

fundamental para realização das análises em tempo hábil durante as oficinas. O formato 

Qgis poderia ser substituído pelo R, na entrega final? Questionamos isso pois durante os 
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trabalhos as análises em Qgis acarretaria um alongamento dos prazos para elaboração de 

ajustes e insumos de uma reunião para a outra. Além disso, o R é um software livre, assim 

como o Qgis. 

Os mapas poderão ser em formato interativo e o formato Qgis pode ser substituído pelo R na 

entrega final. Entretanto alguns direcionamentos devem ser considerados: 

• Deverão ser entregues todos os shapefiles gerados e utilizados ao longo do processo e os 

mapas em formato *.jpg e *pdf. 

• A equipe técnica da consultoria deve ter pleno conhecimento do R e conduzir todos os 

processos que eventualmente utilizem a ferramenta durante as oficinas, além das 

atividades offline. 
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