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RETIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE 

 
 
 

Brasília-DF, 21 de setembro de 2020. 
 
 

Tendo em vista restrições sanitárias para a realização de embarques no primeiro semestre de 2020 

e a necessidade de contemplar a sazonalidade de diferentes espécies de aves marinhas em seus 

períodos migratórios este documento prorroga o prazo e faz retificações à Carta Convite do 

processo [Pró-Espécies] :: SC037080 :: Consultoria especializada para avaliar o nível de interação 

das espécies de aves marinhas ameaçadas com a pescaria de vara e isca viva para o Projeto “Pró-

Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”, ampliando o escopo de 

contratação. 

Item 5. Especificações 

Onde se lê: 

Planejar e implementar no mínimo quatro embarques na frota que realiza a pescaria de vara e 

isca viva voltada ao diagnóstico da interação de espécies de aves marinhas constantes em PANs 

(Planos de Ação Nacional) com a pescaria de vara e isca viva, contemplando o PAN (Plano de 

Ação Nacional) Aves Marinhas e o PAN para a Conservação de Albatrozes e Petréis 

(PLANACAP); 

Leia-se: 

Planejar e implementar no mínimo sete embarques na frota que realiza a pescaria de vara e isca 

viva voltada ao diagnóstico da interação de espécies de aves marinhas constantes em PANs 

(Planos de Ação Nacional) com a pescaria de vara e isca viva, contemplando o PAN (Plano de 

Ação Nacional) Aves Marinhas e o PAN para a Conservação de Albatrozes e Petréis 

(PLANACAP); 
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Item 6. Período da Consultoria 

Onde se lê: 

O período da consultoria será de 120 dias (período estimado de outubro/2020 a 

fevereiro/2021). 

Leia-se: 

O período da consultoria será de 340 dias (período estimado de outubro/2020 a 

outubro/2021).  

 

Item 7. Plano de Trabalho 

Onde se lê: 

Item Atividades 
Período de 
Realização 

6 Realizar quatro (04) embarques na frota alvo do diagnóstico 90 dias 

7 

Realizar reunião mensal por videoconferência com a analista 
ambiental do CEMAVE/ICMBio para discutir relatórios mensais 
apresentados, avaliar o andamento do diagnóstico de verificação 
do nível de interação das aves marinhas com esta pescaria e 
realizar ajustes, caso necessário. 

120 dias 

 

Leia-se: 

Item Atividades 
Período de 
Realização 

6 Realizar sete (07) embarques na frota alvo do diagnóstico 300 dias 

7 

Realizar reunião mensal por videoconferência com a analista 
ambiental do CEMAVE/ICMBio para discutir relatórios 
mensais apresentados, avaliar o andamento do diagnóstico de 
verificação do nível de interação das aves marinhas com esta 
pescaria e realizar ajustes, caso necessário. 

340 dias 

 

Item 8. Produtos esperados, cronograma de entrega e condições de desembolso 
 

Onde se lê: 

Item Produtos Prazo de Entrega 
Período de 
Aprovação 

1 Questionário elaborado para orientar a 
entrevista com pescadores, em formato 

Até 15 dias após a 
data de assinatura do 

Até 10 dias 
após a entrega 
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*.doc e *.pdf. contrato. do produto 

2 

Plano de embarques de observador 
científico na frota pesqueira de vara e 
isca viva ao longo de sua área de atuação 
do litoral brasileiro, em formato *.doc e 
*.pdf. 

Até 30 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

3 

Relatório parcial 01 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 60 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

4 

Relatório parcial 02 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 90 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

5 
Relatório das entrevistas com pescadores 
que atuam na vara e isca viva, em 
formato *.doc e *.pdf. 

Até 90 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

6 

Relatório parcial 03 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 120 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

7 

Documento final contendo a análise 
completa do nível de interação das 
espécies de aves marinhas constantes em 
Planos de Ação Nacional com a pescaria 
de vara e isca viva, em formato *.doc e 
*.pdf. 

Até 120 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

 

Leia-se: 

Item Produtos Prazo de Entrega 
Período de 
Aprovação 

1 
Questionário elaborado para orientar a 
entrevista com pescadores, em formato 
*.doc e *.pdf. 

Até 15 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

2 

Plano de embarques de observador 
científico na frota pesqueira de vara e 
isca viva ao longo de sua área de atuação 
do litoral brasileiro, em formato *.doc e 
*.pdf. 

Até 30 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

3 

Relatório parcial 01 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 60 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

4 Relatório parcial 02 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 

Até 90 dias após a 
data de assinatura do 

Até 10 dias 
após a entrega 
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interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

contrato. do produto 

5 
Relatório das entrevistas com pescadores 
que atuam na vara e isca viva, em 
formato *.doc e *.pdf. 

Até 90 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

6 

Relatório parcial 03 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 210 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

7 

Relatório parcial 04 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 240 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

8 

Relatório parcial 05 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 270 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

9 

Relatório parcial 06 com os resultados 
dos embarques e da análise do nível de 
interação das aves marinhas com esta 
pescaria, em formato *.doc e *.pdf. 

Até 300 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

10 

Documento final contendo a análise 
completa do nível de interação das 
espécies de aves marinhas constantes em 
Planos de Ação Nacional com a pescaria 
de vara e isca viva, em formato *.doc e 
*.pdf. 

Até 340 dias após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 10 dias 
após a entrega 

do produto 

 
Onde se lê: 

Os prazos aqui apresentados são uma referência, podendo sofrer alterações conforme a 

duração do processo de seleção e elaboração de contrato ou acordo entre a Contratada e 

equipe técnica. O prazo final para entrega do último produto é: 27/02/2021. 

Leia-se: 

Os prazos aqui apresentados são uma referência, podendo sofrer alterações conforme a 

duração do processo de seleção e elaboração de contrato ou acordo entre a Contratada e 

equipe técnica. O prazo final para entrega do último produto é: 01/10/2021. 

 

Item 9. Condições de desembolso 
 

Onde se lê: 
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Item Condição de desembolso 
Data de pagamento 

(prevista) 
% paga por 

produto 

1 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 1 e entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

2 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 2 e entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

3 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 3 e entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

4 
Mediante entrega e aprovação 
dos Produtos 4 e 5 e entrega 
da Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

30% 

5 
Mediante entrega e aprovação 
dos Produtos 6 e 7 e entrega 
da Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

40% 

Total 100% 

 

Leia-se: 

Item Condição de desembolso 
Data de pagamento 

(prevista) 
% paga por 

produto 

1 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 1 e entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

2 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 2 e 3 entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

3 
Mediante entrega e aprovação 
do Produto 4 e 5 entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

10% 

4 
Mediante entrega e aprovação 
dos Produtos 6 e 7 e entrega 
da Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

5 
Mediante entrega e aprovação 
dos Produtos 8 e 9 e entrega 
da Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

20% 

6 
Mediante entrega e aprovação 
dos Produtos 10 e entrega da 
Nota Fiscal. 

Até 15 dias após a data de 
aprovação do Produto e 
entrega de Nota Fiscal. 

30% 

Total 100% 
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Item 19. Prazo de entrega da proposta 

Onde se lê: 

A empresa interessada deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até 

o dia 24/09/2020.  

Leia-se:  

A empresa interessada deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até 

o dia 28/09/2020.  

 

Item 20. Prazo de seleção 

Onde se lê: 

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é 09/10/2020, podendo este ser 

prorrogado pelo WWF-Brasil.  

Leia-se: 

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é 13/10/2020, podendo este ser 

prorrogado pelo WWF-Brasil.  

 


