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Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. 
 

 

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

Espécies] :: SC040420 :: Contratação de serviço de assessoramento ao Instituto Estadual de Florestas 

de Minas Gerais (IEF-MG) na execução de ações para a implementação e monitoramento do Plano de 

Ação Territorial – PAT para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção no território 

Espinhaço Mineiro, no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a Conservação 

de Espécies Ameaçadas” e suas respostas. 

1. É possível concorrer por meio de uma empresa de terceiros? Ou, alternativamente, teria 

um tempo para constituir minha própria empresa no caso de ser selecionada? 

Sim, é possível concorrer por meio de uma empresa de terceiros desde que a empresa faça uma 

autorização no nome do concorrente. A empresa deve ser criada antes do processo de seleção. 

2. É possível ser considerada a veracidade das informações perante uma declaração ou a 

possibilidade de envio posterior das comprovações caso eu seja selecionada? 

A comprovação pode ser realizada por meio de declaração assinada pelo prestador de serviços. 

Durante o processo seletivo, os avaliadores podem ainda solicitar comprovações extras a todos 

os proponentes, no entanto, todas devem ser enviadas antes do final da seleção. 

3. Qual o número máximo de reuniões presenciais com a equipe do IEF em Belo Horizonte? 

Considerando o prazo de atuação do MEI ou PJ contratada, o número de reuniões presenciais com 

a equipe do IEF poderá chegar a seis. 

4. Quantas expedições à campo estão previstas? Quantos dias de duração estão previstos em 

cada expedição? Qual a localização dessas expedições? 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
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Serão, no máximo, quatro expedições de campo que demandarão a presença do MEI e/ou PJ, que 

durarão entre 5 e 7 dias e serão realizadas de forma distribuída pelo território do PAT Espinhaço 

Mineiro. Como o número de expedições que poderão acontecer no Plano é maior do que esse, 

nesse momento não é possível afirmar exatamente em quais deles será demanda a presença, mas 

que elas podem se dar em quaisquer porções do território. 
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