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Brasília-DF, 07 de março de 2023. 
 

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

Espécies] :: SC044876 :: Contratação de consultoria visando à implementação das seguintes Ações 

do PAT Planalto Sul: Ação 1.1. “Desenvolver estudos para a conservação do complexo Banhado 

Amarelo/Josafaz na porção do Planalto do RS, considerando a integração de diferentes instrumentos 

de gestão”; Ação 5.1. “Identificar áreas prioritárias para a conservação de espécies focais e seus 

ambientes dentro do território”; Ação 5.4. “Avaliar a situação atual de áreas indicadas como 

prioritárias para a conservação e com potencial ocorrência de espécies focais”; Ação 1.4. 

“Estabelecer zoneamento para proteção/conservação das espécies focais”, bem como as seguintes 

ações do PAT Campanha Sul e Serra do Sudeste; Ação 1.2. “Definir as áreas potenciais de 

adequabilidade de habitat das espécies-alvo do PAT”; Ação 3.1. “Elaborar planejamento detalhado 

do território com fins de conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade, 

tendo como base as Áreas Prioritárias do Pampa, o Cadastro Ambiental Rural, e outros instrumentos 

de gestão territorial existentes” no âmbito do Projeto “GEF Pró-Espécies: Estratégia Nacional para a 

Conservação de Espécies Ameaçadas” e suas respostas. 

 

1. No Quadro IV - Critérios e Pontuação da equipe técnica, há uma qualificação "Formação 

na área ambiental, com experiência em gestão participativa ou colaborativa e 

articulação social" que não ficou clara. Parece que busca agregar uma graduação na 

área ambiental com experiência prática em gestão participativa ou colaborativa e 

articulação social, mas essas duas coisas não necessariamente estão agregadas. Pode 

ser uma pessoa graduada em economia, mas que tenha a experiência, ou um biólogo, 

mas sem essa experiência. 

Além disso, o que seria considerado formação na área ambiental? 

É possível nos esclarecer o que se espera? Pergunta... 

Resposta... 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 
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O item 11 traz o perfil da equipe contratada descrevendo a complementaridade necessária da 

formação acadêmica e da experiência profissional dos membros da equipe e o quadro IV mostra 

como esses itens serão considerados na avaliação da equipe. 

A solicitação de formação na área ambiental, incluindo Biologia, principalmente nas áreas de 

zoologia, ecologia e botânica, Gestão Ambiental, Agronomia ou em áreas afins, busca profissionais 

que tenham conhecimento em sua formação acadêmica que facilite a compreensão e avaliação 

crítica dos dados existentes nos documentos disponibilizados e possa contribuir com a sistematização 

e discussões que serão realizadas.  

A experiência em avaliação e planejamento de áreas prioritárias ou protegidas e pesquisa, 

monitoramento e conservação de espécies ameaçadas e experiência em gestão participativa ou 

colaborativa e articulação social visa facilitar as discussões em grupos e a elaboração de documentos 

referentes ao planejamento sistemático da conservação de forma rápida considerando o tempo de 

execução do serviço que está sendo contratado, otimizando os resultados e integração de dados. 

 


