ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 2021/006
1.

Dados da Reunião

Data

11/11/2021

Horário

09:30h às 10h

Local

Reunião virtual - https://meet.google.com/kmo-yfij-pmp?authuser=0

Membros da
Comissão de
Seleção
presentes
2.

Fundação Banco do Brasil
Cláudia Zulmira Cardoso Oliveira
Ivanildes Alves Candeira
Rosângela D´Angelis Brandão

Pauta da Reunião

Aos 11 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se os
membros da Comissão de Seleção do Edital 2021/006, acima citados, para decidir sobre
prorrogação de prazo da Etapa II análise e formalização.
A assessora Ivanildes apresentou como está o andamento do processo de análise do
projeto. Relatou que, em razão da solicitação de alteração do Coordenador Geral do
projeto e readequação financeira do projeto encaminhada pela Fundação Pró-Natureza
FUNATURA, em 10/11/2021, será necessária a prorrogação do prazo previsto no Edital
para a formalização do convênio.
A prorrogação do prazo é necessária para que haja tempo hábil para conclusão da
análise, verificação de conformidade pela COI e posterior pauta e apresentação do projeto
ao Comitê Estratégico da FBB.
Conforme solicitação encaminhada pela FUNATURA à FBB, via e-mail, em 11/11/2021:
a) Propôs a substituição do profissional selecionado para ser o coordenador do Projeto, o
Sr. Cesar Victor do Espírito Santo, o qual solicitou desligamento do Projeto por motivos
pessoais. Como previsto no Edital, a Funatura indicou outro profissional para substituí-lo
com qualificação equivalente.
A profissional Mara Moscoso estava compondo a equipe do Projeto como coordenadora
da Socioeconomia. Com a sua mudança para a Coordenação do Projeto, a Funatura
apresentou outro profissional com experiência comprovada para atuar em levantamentos
socioeconômicos.
b) Propôs ajustes no cronograma financeiro conforme os aportes de reunião com o
IBRAM.
Foi acordado que os levantamentos de fauna, flora e meio físico serão realizados por
dados secundários, metodologia mais econômica para pesquisa e aprovada pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, em 2018. Em razão disso, a
duração do contrato dos consultores setoriais (meio físico, meio biótico e socioeconomia)
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será reduzida visando obter produtos otimizados e redução de custos, porém prezando
pela qualidade.
A economia proporcionada possibilitará ampliar a equipe base com a contratação de dois
profissionais especialistas um coordenador de planos de manejo e um coordenador de
pesquisas. Além disso, o IBRAM propôs a contratação de um profissional revisor de
textos.
Os referidos ajustes não impactarão a proposta orçamentária do Projeto, apenas será
realizado o remanejamento de recursos entre as rubricas. A Comissão de Seleção
(IBRAM e FBB) entendeu que os ajustes propostos são importantes para o cumprimento
das metas com maior qualidade.
c) Mudança do método presencial para híbrido (virtual e presencial) na realização de
oficinas para o plano de manejo.
d) Ampliação das atividades de mobilização social e de divulgação do Projeto, conforme
registrado em ATA de reunião realizada com a equipe do IBRAM e da Funatura, em
04/11/2021.(Ata em anexo).
Após análise das solicitações acima citadas, a equipe do IBRAM emitiu parecer de análise
dos documentos da nova coordenadora geral do projeto atestando que a profissional
atende a todos os critérios do Edital e acatou os demais ajustes solicitados.
Diante do relatado, a Comissão de Seleção é favorável ao pedido da Funatura, e, portanto
acatou a proposta de alteração do coordenador geral e demais ajustes.
Desse modo, o tempo de análise do Projeto deverá ser ampliando, visando a realização
de alterações no relatório de análise, no plano de trabalho, além da inclusão de novos
documentos no SGP.
Considerando a situação acima, e que:
- o Edital permite a prorrogação de prazos, conforme Item 6.1;
- as alteração não trarão prejuízo às organizações participantes inabilitadas na etapa
anterior do certame;
- os ajustes propostos não alteram o total de recursos financeiros não reembolsáveis
previsto para apoio ao projeto;
- eventuais tramites burocráticos para readaptação da proposta durante a execução do
projeto impactará negativamente nos resultados e no trabalho da Gerência de
Monitoramento;
- o risco de imagem para FBB.
Os membros desta Comissão Seleção decidem pela prorrogação do prazo previsto da
Etapa II para análise e formalização do projeto, de 30/11/2021 para 22/12/2021.
Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos
participantes.
Brasília, 11 de novembro de 2021.
Cláudia Zulmira Cardoso Oliveira
Ivanildes Alves Candeira
Rosângela D´Angelis Brandão
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