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RETIFICAÇÃO DA CARTA CONVITE 

 
 
 

Brasília-DF, 08 de outubro de 2021. 
 
 

Este documento prorroga e faz retificações à Carta Convite do processo [Pró-Espécies] :: SC:: 

SC040980 :: Contratação de consultoria especializada para realização de estudos técnicos e 

científicos voltados para conservação dos peixes-anuais (rivulídeos) ameaçados de extinção, 

elaboração de materiais de sensibilização e popularização da temática dos peixes anuais do bioma 

Pampa, com enfoque especial para o levantamento da ocorrência das espécies de peixes anuais 

categorizadas como criticamente em perigo, no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia 

Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas”. 

Item 6. Período do trabalho  

Onde se lê: 

O período de trabalho será de 12 meses (período estimado de outubro/2021 a outubro/2022).  

Leia-se: 

O período de trabalho será de 18 meses (período estimado de outubro/2021 a abril/2023). 

Item 7. Plano de trabalho  

Onde se lê: 

Item Atividades 
Período para 

realização 

1 Apresentação do Plano de trabalho 10 dias 

2 

Mapeamento dos registros de ocorrência das espécies de 
peixes anuais alvo do programa GEF Pró-Espécies no Bioma 
Pampa, incluindo a atualização dos registros com base nas 
prospecções realizadas 

6 meses 

3 
Prospecção de novas áreas de ocorrência das espécies de 
peixes-anuais (espécies-alvo) no Bioma Pampa, conforme 
apresentado e aprovado no Plano de trabalho. 

6 meses 
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4 

Diagnóstico atualizado da situação de conservação das 
áreas de ocorrência dos peixes-anuais, realizado a partir das 
vistorias em campo e análise do histórico e tendências de 
alterações no uso de solo na região através do uso de 
ferramentas de geoprocessamento 

6 meses 

5 

Produção de materiais digitais para sensibilização e 
popularização da temática dos peixes-anuais nas 
comunidades inseridas nos municípios envolvidos 
(infográficos, releases com fotos, figuras e imagens sobre o 
trabalho e as espécies) 

4 meses 

6 

Produção de documento técnico, contendo os resultados das 
atividades realizadas, e (i) diretrizes a serem observadas 
nos distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas 
ao bioma Pampa, (ii) proposição de alternativas de 
incentivo à conservação em áreas de ocorrência de peixes-
anuais, e (iii) orientações para a proteção dos peixes-anuais 
em Unidades de Conservação 

2 meses 

 

Leia-se: 

As atividades 2, 3 terão um período de 12 meses para realização. 
 

Item Atividades 
Período para 

realização 

1 Apresentação do Plano de trabalho 10 dias 

2 

Mapeamento dos registros de ocorrência das espécies de peixes 
anuais alvo do programa GEF Pró-Espécies no Bioma Pampa, 
incluindo a atualização dos registros com base nas prospecções 
realizadas 

12 meses 

3 
Prospecção de novas áreas de ocorrência das espécies de peixes-
anuais (espécies-alvo) no Bioma Pampa, conforme apresentado e 
aprovado no Plano de trabalho. 

12 meses 

4 

Diagnóstico atualizado da situação de conservação das áreas de 
ocorrência dos peixes-anuais, realizado a partir das vistorias em 
campo e análise do histórico e tendências de alterações no uso de 
solo na região através do uso de ferramentas de 
geoprocessamento 

6 meses 

5 

Produção de materiais digitais para sensibilização e 
popularização da temática dos peixes-anuais nas comunidades 
inseridas nos municípios envolvidos (infográficos, releases com 
fotos, figuras e imagens sobre o trabalho e as espécies) 

4 meses 

6 

Produção de documento técnico, contendo os resultados das 
atividades realizadas, e (i) diretrizes a serem observadas nos 
distintos níveis do licenciamento ambiental, aplicadas ao bioma 
Pampa, (ii) proposição de alternativas de incentivo à conservação 
em áreas de ocorrência de peixes-anuais, e (iii) orientações para 
a proteção dos peixes-anuais em Unidades de Conservação 

2 meses 
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Item 8. Produtos esperados, cronograma de entrega  

Onde se lê: 

Item Produtos Prazo de Entrega 
Período de 
Aprovação 

1 Plano de Trabalho detalhado 
Até 15 dias após a data 

de assinatura do 
contrato 

Até 10 dias após a 
entrega do produto 

2 
1º Relatório e produtos 
cartográficos (mapas em formato 
shapefile, kml e pdf) 

Até 3 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

3 
2º Relatório e Produtos 
cartográficos (mapas em formato 
shapefile, kml e pdf) 

Até 6 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

4 

3º Relatório, contendo o 
Diagnóstico atualizado da situação 
de conservação das áreas de 
ocorrência dos peixes-anuais e 
análise do histórico e tendências 
de alterações no uso de solo na 
região (apresentar registros 
fotográficos atuais e mapas que 
demonstrem a evolução da 
paisagem) 

Até 9 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

5 

Materiais para divulgação digital 
(2 pôsteres informativos, fotos 
com identificação das espécies 
alvo e dos ambientes, 1 card 
informativo para cada espécie alvo 
e 2 infográficos detalhando o ciclo 
de vida e as principais ameaças às 
espécies), incluindo o envio dos 
arquivos em formato editável (ex. 
InDesign) 

Até 10 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 15 dias após a 
entrega do produto 

6 

Relatório Final contendo todas as 
etapas executadas e seus 
resultados, além dos seguintes 
tópicos: (i) diretrizes a serem 
observadas nos distintos níveis do 
licenciamento ambiental, 
aplicadas ao bioma Pampa, (ii)  
proposta técnica sobre 
alternativas de incentivo à 
conservação de áreas de 
ocorrência de peixes anuais e (iii) 
orientações para a proteção dos 
peixes-anuais em Unidades de 
Conservação 

Até 12 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 
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Leia-se: 

Antecipação na entrega do produto 5 (3º relatório) e ampliação do prazo de entrega dos produtos 3 a 

6. 

Item Produtos Prazo de Entrega Período de 
Aprovação 

1 Plano de Trabalho detalhado 
Até 15 dias após a data 

de assinatura do 
contrato 

Até 10 dias após a 
entrega do produto 

2 
1º Relatório e produtos 
cartográficos (mapas em formato 
shapefile, kml e pdf) 

Até 3 meses após a 
data de assinatura do 

Contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

3 

Materiais para divulgação digital (2 
pôsteres informativos, fotos com 
identificação das espécies alvo e 
dos ambientes, 1 card informativo 
para cada espécie alvo e 2 
infográficos detalhando o ciclo de 
vida e as principais ameaças às 
espécies), incluindo o envio dos 
arquivos em formato aberto (ex. 
InDesign) 

Até 6 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 15 dias após a 
entrega do produto 

4 
2º Relatório e Produtos 
cartográficos (mapas em formato 
shapefile, kml e pdf) 

Até 10 meses após a 
data de assinatura do 

contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

5 

3º Relatório, contendo o 
Diagnóstico atualizado da situação 
de conservação das áreas de 
ocorrência dos peixes-anuais e 
análise do histórico e tendências de 
alterações no uso de solo na região 
(apresentar registros fotográficos 
atuais e mapas que demonstrem a 
evolução da paisagem) 

Até 14 meses após a 
data de assinatura do 

Contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 

6 

Relatório Final contendo todas as 
etapas executadas e seus 
resultados, além dos seguintes 
tópicos: (i) diretrizes a serem 
observadas nos distintos níveis do 
licenciamento ambiental, aplicadas 
ao bioma Pampa, (ii) proposta 
técnica sobre alternativas de 
incentivo à conservação de áreas 
de ocorrência de peixes anuais e 
(iii) orientações para a proteção 
dos peixes-anuais em Unidades de 
Conservação 

Até 18 meses após a 
data de assinatura do 

Contrato. 

Até 30 dias após a 
entrega do produto 
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Item 19. Prazo de entrega da proposta 

Onde se lê: 

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até o dia 
13/10/2021. 

 Leia-se: 

A Proponente deve enviar sua proposta, considerando os itens e condições acima até o dia 
18/10/2021. 

 

Item 19. Prazo de seleção 

Onde se lê: 

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é 21/10/2021, podendo este ser 
prorrogado pelo WWF-Brasil. Caso haja reabertura de processo, todos os participantes serão 
comunicados.  

 Leia-se: 

O prazo previsto para finalização do processo de seleção é 26/10/2021, podendo este ser 
prorrogado pelo WWF-Brasil. Caso haja reabertura de processo, todos os participantes serão 
comunicados.  

 

 

*** 


