
 

Dúvidas – Edital Plano de Recuperação da Pesca 

 

1. 1 - O edital diz que a taxa administrativa (BDI) nao poderá passar de 20%. Nao vimos na 
estrutura do orçamento local para colocar o Imposto de Renda a ser pago. Isto significa 
que o imposto entra nesse percentual de 20% de BDI ? . Se sim,  em algumas empresas 
no caso do simples nacional este imposto pode chegar a 19% , deixando o BDI em 1% , 
o que realmente seria muitíssimo abaixo do praticado no mercado e colocaria as 
empresas em situação de desvantagem em relação a ONG’s que nao pagam o IR ou 
pagam alíquotas bem menores! Poderemos colocar o imposto fora do BDI em outra 
rubrica separada no orçamento ou ele tem que esta dentro da taxa administrativa ? 

 
Resposta: Não é permitido colocar imposto fora do BDI e ressaltamos que a Taxa 
Administrativa não poderá ultrapassar 20%, pois trata-se de Procedimento interno da 
Fundação Renova. 

 
2. Saber se  existe estabelecido algum critério de priorização na sequencia de escuta das 

comunidades - reuniões de oficinas  (por exemplo iniciando com as mais próximas da 
barragem ou com maior impacto social). E também se esse critério se aplicará para os 
investimentos a serem feitos no futuro dentro da execução do plano. Caso não exista 
esta priorização ou que ela venha a ser proposta por nós, entendo que esse critério deva 
ser debatido com os impactados certo ? o que significa que este critério de logística e 
sequencia das oficinas seria uma critério preliminar, sujeito a validação com o publico 
impactado, correto ? 

 
Resposta: A priorização e a sequência das atividades nas comunidades fazem parte da 
estratégia e metodologia a ser apresentada pela proponente, relacionando com a 
melhor logística inclusive. As estratégias e metodologias apresentadas deverão ser 
explicadas e justificadas na proposta, tendo em vista que se caracteriza como um 
tópico de avaliação, constando no documento “Matriz de Critérios de Avaliação” 
(anexo VI). Quanto a implementação e priorização de ações no plano, essa construção 
se dará a partir da execução e das definições em conjunto com os atingidos, poder 
público, experts e Fundação Renova. 

 
3. Na matriz de avaliação dos projetos divulgada no Edital: 

 
item 1.1 - nossa equipe tem tempo de experiencia com pescadores mas tambem com 
trabalhos com públicos similares como agricultores familiares, quilombos, indígenas, 
etc. Esta analise do tempo de experiencia esta descrita nos currículos que serão 
apresentados.  Para a contagem do tempo de experiencia será considerado apenas em 
projetos com publico especifico pescadores ou trabalhos com grupos vulneráveis 
similares como agricultores familiares e quilombolas na questão da geração de renda ? 

 
Resposta:  O tempo de experiência será contabilizado considerando atuação com 

pescadores e também com grupos sociais semelhantes de agricultores, quilombolas, 

indígenas e etc. Todavia será considerado melhor aquela equipe com maior tempo de 

experiência com atuação com comunidades pesqueiras e/ou aquicultores. 

 



item 1.2 …  or profissional com informações dos clientes para os quais o serviço foi 
prestado, quando couber … nem sempre os trabalhos tem um cliente, tipo um 
artigo académico publicado, neste caso nao cabe informação do cliente certo? 

 
Resposta: As informações dos clientes se aplicam para prestações de serviço 

realizadas, caso de artigos acadêmicos, publicações não se aplicam. 

 
item 1.3 - Para comprovação da qualificação tecnica , ou melhor da experiencia com o 
tema, nao temos o habito de pedir atestados de capacidade tecnica mas temos o habito 
de pedir avaliação de qualidade aos nossos clientes, que sao até mais ricas pois permite 
a avaliação de satisfação dos clientes perante aos escopos 
de serviços técnicos. Esta avaliação pode ser apresentada no lugar de atestado 
de capacidade técnica.  O que mais poderia ser apresentado para comprovar capacidade 
técnica ? 

 
 

 

1.2 Apresentação de relação de trabalhos, artigos, pesquisas similares com o escopo 
aderente a Diretrizes de Elaboração das Propostas por profissional com 
informações dos clientes para os quais o serviço foi prestado, quando couber:  

1.3 Apresentação de qualificação técnica através de comprovação de atestado de 
capacidade técnica emitido nos últimos 5 anos e descrição detalhada dos 
trabalhos e empresas atendidas:  

 

Resposta: Documentos como laudo ou atestado de capacidade técnica se aplicam 
apenas para prestações de serviço realizadas. Para estes documentos não é 
obrigatório o registro de autenticidade em cartório, porém precisa ser emitido por 
uma empresa (pública ou privada) devidamente assinado pela contratante ou com 
evidências de avaliação dos serviços. A avaliação da qualificação da equipe técnica 
contará com diversos tipos de documentos e evidências tais como os laudos, mas 
também projetos de pesquisa, artigos científicos, publicações, avalição de qualidade 
fornecido pelos clientes, entre outros que evidenciem que a empresa ou profissional 
tem experiência. 
 

4. Considerando o caráter dinâmico da reparação socioambiental da Bacia do Rio Doce, foz 

e regiões costeira e marinha adjacentes, questiona-se a possibilidade de a justiça e/ou 

o Sistema CIF interferirem nas premissas das atividades, de forma que a empresa a ser 

contratada seja obrigada a ampliar o escopo estabelecido no Edital (ex. área de 

abrangência, público-alvo, resultado de condições sanitárias inadequadas à prática das 

atividades pesqueiras, alterações na biota aquática de interesse comercial, etc.)? Caso 

a resposta seja afirmativa, como a Fundação Renova procederá com a empresa a ser 

contratada? 

Resposta: Como apresentado na Visita Técnica em 03/08, o plano de trabalho final 

será elaborado pela instituição selecionada junto às Câmaras Técnicas do CIF 

relacionadas coma temática pesca e aquicultura. Nesse processo poderão ser 

definidas diretrizes e premissas complementares para a execução. Por fim, para 

qualquer contrato existem procedimentos que podem ser utilizados em caso de 

necessidade de readequação de escopo e orçamento, mediante aprovação da 

Fundação Renova.  



 

5. A dependência exclusiva da pesca como fonte de renda, conforme indicado como 

público-alvo, Anexo I1, difere do disposto na definição de pescador profissional, para 

efeitos de inscrição e registro, no âmbito do Registro Geral da Atividade Pesqueira 

(RGP)2, ou seja, a inscrição no RGP independe da exclusividade na pesca como fonte de 

renda. Desta forma, considerando na ausência da possibilidade de evidenciar a 

exclusividade na pesca como fonte de renda, qual o público-alvo que deverá ser 

contemplado na proposta? Como deve ser o tratamento com o público-alvo não 

registrado no RGP (ex. pescadores de subsistência e outros pescadores não 

registrados)? A Fundação Renova fornecerá o cadastro (dados) dos pescadores (as) 

artesanais impactados(as) pelo rompimento da barragem de Fundão? 

Resposta: Sobre o texto que consta no edital, favor considerar “que depende da pesca 

como fonte de renda”. Para a construção da proposta orçamentária e de trabalho, 

deve ser considerado o público-alvo mencionado no edital, que abrange os(as) 

pescadores(as) e aquicultores atingidos com cadastro da Fundação Renova que 

desempenham atividades comerciais e, portanto, devem estar regularizados(as). 

Todavia, durante a elaboração do Plano e entrega do documento final, deve ser 

considerado o contexto do desenvolvimento das atividades pesqueiras de acordo com 

a realidade de cada território/município atingido. De forma a indicar priorizações em 

termos da reparação e políticas públicas, incluindo para pescadores irregulares, 

amadores e de subsistência. Quanto as informações a serem disponibilizadas e seu 

detalhamento, essas definições irão ocorrer com a instituição selecionada na 

construção do Plano de Trabalho final e durante sua execução. Ressaltamos que, para 

o compartilhamento de qualquer informação, será mediante termo de 

confidencialidade e em acordo com a LGPD. 

 

6. Os municípios elencados não representam a totalidade daqueles que constam no TTAC 

como atingidos, tampouco representam um contínuo na calha do Rio Doce até a sua foz. 

No item “Área de Abrangência” do Anexo I está indicado que se deve consultar o Anexo 

XII com a Definição do Programa de Retomada das Atividades Pesqueiras e Aquícolas, 

entretanto o Anexo XII refere-se ao questionário de Due-Diligence. Mesmo 

considerando a inexistência de público-alvo em alguns municípios que margeiam a calha 

do Rio Doce, o Plano a ser proposto deve considerar estes municípios nas suas propostas 

de ações? 

Resposta: Favor desconsiderar a observação de envio do documento de definição do 

Programa 16. O envio não foi realizado considerando que atualmente o escopo do 

programa está em revisão pelo Camara Técnica de Economia e Inovação. Para a 

construção da proposta orçamentária, deve ser considerado o público-alvo 

mencionado no edital, que abrange os(as) pescadores(as) e aquicultores atingidos 

 
1 “O público-alvo do Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras é aquele pescador (a) 
artesanal impactado(a) pelo rompimento da barragem de Fundão com cadastro na Fundação Renova que 
depende exclusivamente da pesca como fonte de renda e, portanto, atua com viés comercial sobre a 
atividade (possuem RGP conforme é definido na Lei 11.959/2009 ou protocolo entre 2014 e 2015)”. 
2 Pescador e pescadora profissional artesanal - pessoa física, brasileira ou estrangeira, residente no País, 
que exerce a pesca com fins comerciais de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com 
meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, podendo atuar de forma desembarcada 
ou utilizar embarcação de pesca com arqueação bruta menor ou igual a vinte, conforme Decreto n. 8.425, 
de 31 de março de 2015. 



com cadastro da Fundação Renova que desempenham atividades comerciais e, 

portanto, devem estar regularizados(as) conforme legislação, considerando a sua área 

de abrangência e quantitativos apresentados no Anexo I. Por fim, ações, projetos e 

processos de reparação e/ou compensação poderão ser propostos e vinculados ao 

Plano de Recuperação da Pesca e Aquicultura ao longo de sua construção e a partir 

das definições junto aos atingidos, poder público, experts e Fundação Renova. Todavia 

há de se considerar o público não regularizado para ações do poder público a serem 

definidas, tendo em vista que compete a eles a gestão pesqueira. 

 

7. Em relação às estratégias e logística para realização de reuniões com experts, poder 

público e oficinas participativas com as comunidades pesqueiras atingidas prevendo 

ações de mediação e facilitação coletiva, observa-se que, no contexto geral, o 

documento se refere aos pescadores profissionais e aquicultores, sendo, por sua vez, 

utilizado o termo “comunidades pesqueiras”, assim, questiona-se: Qual o enfoque que 

devemos trabalhar para apresentação da proposta?  

Resposta: A proposta deve considerar os pescadores profissionais e aquicultores 

atingidos que possuem cadastro na Fundação Renova, conforme o quadro 

apresentado no Anexo I do Edital, para a estratégia de logística. 

 

8. -No item “3”, do Anexo I, no que tange ao Plano de Trabalho, é indicada a necessidade 

de apresentação de “d. Definição de estratégia de recuperação; e ii. Publicação de 

normativas e adoção de medidas de gestão”. Considerando que esta atribuição, de 

publicação de normativas, é atribuição dos órgãos públicos e não compete à proponente 

tal publicação, qual deverá ser a entrega relacionada a este item?  

Resposta: Conforme indicado no anexo I, o item 3 traz a definição de temas e sub-

temas que devem ser considerados para encaminhamento das propostas. O item do 

qual se refere o questionamento trata das publicações e normativas que devem ser 

consideradas para a elaboração do Plano, a ser elencadas e justificadas pelo 

proponente na proposta a ser apresentada. Ademais, atos normativos competem 

somente ao poder público. 

 

a. Na mesma temática, no que tange à gestão, ordenamento, fomento e 

fiscalização das atividades pesqueiras, competência governamental, o que a 

Fundação Renova propõe para apresentação, ou seja, o que a proposta deverá 

elencar as sugestões de ações a serem realizadas pelos órgãos governamentais? 

Em caso afirmativo, há possibilidade de ingerência quanto aos procedimentos 

propostos?  Caso os órgãos competentes não concordem com as propostas, de 

que forma esta questão será mitigada? 

Resposta: Assim como definido no edital, a proposta de plano de trabalho deve 

considerar a apresentação de metodologias de acordo com as atividades principais 

definidas, que visam exatamente a construção participativa do Plano de Recuperação 

da Pesca e Aquicultura com diferentes atores. Nesse sentido, atingidos, experts e 

representantes do poder público terão espaços para suas proposições e debates, 

sendo obrigatório que o Plano final seja debatido amplamente e definido 

conjuntamente com diferentes atores. Nessa direção, a partir dessa construção 



participativa, serão ser indicadas ações de reparação de responsabilidade da 

Fundação Renova e medidas de gestão que competirá ao poder público executá-las 

conforme suas atribuições legais. 

 

9. A Fundação Renova, juntamente ao Sistema CIF e órgãos públicos de fiscalização e 

controle, emitirá anuência quanto à possibilidade de retomada das atividades aquícolas 

e pesqueiras nas áreas impactadas e no advento da execução do Plano a ser elaborado? 

Neste sentido, haverá metas, indicadores ou evidências que sinalizem a possibilidade do 

retorno seguro às atividades pesqueiras e aquícolas? 

Resposta: Importante destacar que não cabe a Fundação Renova atestar ou emitir 

anuência de liberação ou restrição ao desenvolvimento das atividades pesqueiras, 

contudo é esperado que as ações definidas no Plano de Recuperação estabeleçam 

etapas que proporcionem as condições para retomada das atividades. Nesse contexto, 

o cenário atual da base legal vigente e temáticas relevantes também devem ser 

considerados para execução do plano. Quanto a proposição de indicadores e metas 

considerando a retomada das atividades, sua definição se dará a partir da construção 

do plano com todos os atores envolvidos. 

 

10. A fonte dos dados a serem utilizados na elaboração do Plano deverá ser apenas aquela 

dos estudos realizados pela Fundação Renova? Onde esses dados estão disponibilizados 

para elaboração da proposta? Será possível a utilização de literatura independente, 

laudos periciais dos Eixos Prioritários Judiciais, ou de outras fontes de informações? 

Caso afirmativo, onde obter esses dados? 

Resposta: Há diversos estudos e monitoramentos realizados na Fundação Renova com 

informações relevantes para construção e elaboração do Plano. O acesso a essas 

informações será disponibilizado a instituição ganhadora. Além disso é previsto como 

primeiro produto para entrega a realização de um Diagnostico Inicial com base nas 

informações produzidas pela Fundação Renova, incluindo aquelas que foram 

encaminhados e validados para elaboração dos laudos periciais dos Eixos Prioritários 

Judiciais. Assim como, qualquer publicação ou artigos com dados secundários 

relevante além da base legal referente a gestão pesqueira na área de abrangência. 

 

11. A Fundação Renova dará acesso aos seus bancos de dados em formato bruto e 

trabalhado para a elaboração do Plano? Em caso afirmativo, quais bancos de dados 

serão disponibilizados? Qual estratégia poderá ser adotada para atendimento à Lei 

Geral de Proteção dos Dados (LGPD) no acesso e manipulação dos dados? Serão 

disponibilizadas informações advindas de seus canais de relacionamento junto ao 

público-alvo, como canais de ouvidoria, cadastro e diálogo? 

Resposta: Considerando o tempo de execução, a proposta é que haja a construção de 

um Diagnóstico Inicial, de forma que a instituição ganhadora trabalhe a partir de 

relatórios e informações compiladas pela Fundação Renova, quanto as informações 

oficiais dos governos e publicações cientificas. Havendo a necessidade de algum 

acesso de planilhas de dados brutos do cadastro, canais de ouvidoria e diálogo, os 

mesmos serão disponibilizados mediante assinatura de termos de confidencialidade e 

respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 



12. Para casos de questionamentos do público dos territórios sobre questões alheias a este 

edital, haverá representante da Fundação Renova realizando o acompanhamento das 

reuniões junto aos atingidos que possa sanar tais questões?  

Resposta:   Haverá o acompanhamento das reuniões por representantes da Fundação 

Renova de acordo com o cronograma executivo no Plano de Trabalho Final. Ademais, 

a Fundação Renova possui equipes de Diálogo Social que acompanharão previamente 

e durante a execução das atividades que ocorrerem nos territórios. Importante 

destacar que, haverá oportunidade de alinhamentos do PG16 junto a equipe da 

instituição técnica sobre os contextos e cenários atuais em relação ao 

desenvolvimento das atividades pesqueiras na área de abrangência da Fundação 

Renova.  

13. A Fundação Renova prestará auxílio à Contratada em ações de divulgação, informação, 

sensibilização, mobilização, debates, audiências, dentre outros? 

Resposta:   Conforme alinhado na visita técnica realizada em 3/08, a Fundação Renova 

conta com equipes de Diálogo e Comunicação que apoiarão nas ações de divulgação e 

mobilização. Contudo, é importante as instituições interessadas preverem a aplicação 

de metodologias especificas de sensibilização e engajamento, assim como, os custos 

necessários para materiais de divulgação, tanto na interação com os grupos de pesca 

e aquicultura, quanto com agentes públicos. 

14. Será disponibilizada infraestrutura digital para a execução de consultas digitais, havendo 

possibilidade de serem hospedadas no site da Fundação Renova? 

Resposta: Durante a construção do plano de trabalho final será definido junto a equipe 

de Tecnologia de Informação da Fundação Renova os formatos adequados, 

necessários e seguros tanto para acesso a informações relevantes para a elaboração 

do Plano de Recuperação, quanto para armazenamento das informações obtidas a 

partir das atividades principais, caso necessário. 

 

15. Poderão ser apresentados, nas dinâmicas, resultados de análises ambientais e sociais 

relevantes ao tema? As apresentações deverão ser submetidas à Fundação Renova para 

apreciação ou poderão ser elaboradas pela equipe e diretamente apresentadas? 

Resposta: Todas as apresentações deverão ser previamente submetidas à Fundação 

Renova para validação. Durante a realização das atividades de oficinas participativas 

poderão ser utilizadas dados ou informações para sensibilização, facilitação e 

engajamento que sejam relevantes para que os atores possam apresentar as 

demandas de forma coletiva e qualificada. No entanto, deve ser considerado que 

existem algumas restrições relacionadas a Lei Geral de Proteção de Dados, processos 

que estão sob judicialização, além de itens de Confidencialidade e Propriedade 

Intelectual que constam na minuta do Termo de Cooperação Técnica e Financeira 

(anexo VII do edital), que deverão ser previamente alinhados com a Fundação Renova.    

 

16.  Considerando os programas da Fundação Renova, voltados especificamente aos 

públicos de comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas e suas especificidades, 

os mesmos deverão ser alvo da elaboração do Plano? Em caso afirmativo, de que forma 

será realizada a articulação junto aos referidos Programas? Haverá alteração dos Planos 

Básicos Ambientais e outras ações voltadas a este público já elaboradas ou em execução 

para abarcar as propostas do Plano? 

Resposta: As instituições inscritas tem abertura para elaborar propostas 

metodológicas considerando o desempenho das atividades pesqueiras de acordo com 



a realidade de cada território/município atingido. Para composição das propostas 

orçamentárias pode ser considerado o público de pescadores autorizados a 

desempenhar a pesca comercial. Todavia para construção e entrega do plano de 

recuperação final deve ser considerado todo o contexto e categorias que envolvem as 

atividades pesqueiras indicando priorizações em termos da reparação e políticas 

públicas, incluindo para comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas. Ademais, 

há diversas ações, projetos e processos de reparação e compensação desempenhados 

pela Fundação Renova que serão vinculados ao plano de recuperação da pesca e 

aquicultura. Incluindo planos básicos ambientais, planos de conservação da biota 

aquática entre outros diversos documentos e relatórios técnicos.  

 

17. As ações de marketing territorial, banco de currículos, crédito e microcrédito dentre 

outras ações no âmbito econômico da Fundação Renova serão articuladas e 

direcionadas ao público da pesca, podendo compor elementos do Plano? 

Resposta: Há diversas ações, projetos e processos de reparação e compensação 

socioambientais e econômicas da Fundação Renova que serão vinculados ao plano de 

recuperação da pesca e aquicultura ao longo de sua construção.  

 

18. Existem mapeamentos das cadeias produtivas, de potencialidades econômicas e do 

perfil socioeconômico, já realizados nos territórios pela Fundação Renova, que possam 

ser utilizados para embasar a elaboração do Plano? 

Resposta: Está em execução no âmbito do PG16, ações de levantamentos de 

informação sobre a cadeia produtiva do pescado, do perfil socioeconômico e sobre a 

produção pesqueira no rio Doce e área costeira do Espírito Santo que poderão ser 

utilizados para elaboração do Plano.   

 

19. De que forma dos dados gerados deverão ser armazenados? Haverá suporte da 

Fundação Renova na curadoria dos dados e inserção no Banco de Dados da Fundação? 

Resposta: Todo e qualquer dado gerado será armazenado e definido junto a equipe 

de Tecnologia da Informação da Fundação Renova os formatos necessários para 

curadoria e armazenamento em bancos de dados. 

 

20. Há possibilidade de realização das oficinas de forma híbrida? Parte online e parte 

presencial, entendendo-se que se faz necessário manter o foco na mobilização? 

Resposta: Conforme definido no anexo 1 e durante a visita técnica realizada em 3/08, 

as atividades de oficinas participativas junto aos pescadores e aquicultores devem ser 

realizadas em formato presencial e coletivo. Todavia as atividades de 

seminários/reuniões com poder público, Fundação Renova e experts podem ser e 

realizadas em formato híbrido ou a distância a depender do cenário do COVID 19. 

21. no item 4.13.2 diz que tem que ser anexado documentos de evidências, portfólio e 
atestado de capacidade técnica e experiência dos integrantes da equipe. No ponto 
6.1.1.1 diz que o currículo deve da equipe multidisciplinar deve se apresentar com 
laudos de capacidade técnica (cartas de recomendação, portfólio, projetos de 
pesquisa, artigos científicos entre outros). Esses laudos tem que ser autenticados em 
cartório? 



Resposta: Para documentos como laudo ou atestado de capacidade técnica, não é 
obrigatório o registro de autenticidade em cartório, porém precisa ser emitido por 
uma empresa (pública ou privada) devidamente assinado pela contratante ou com 
evidências de avaliação dos serviços pela contratante. Esse atestado faz parte dos 
documentos de qualificação técnica, portanto é preciso comprovar que a empresa ou 
profissional tem experiência e perícia. Por outro lado, projetos de pesquisa, artigos 
científicos entre outros não se aplica a necessidade de autenticação de cartório. 

 

22. Na visita virtual / workshop, é informado que a lista de presença para comprovação da 
participação e não recebemos esse e-mail, ela ainda será disponibilizada? 

Resposta: A ata com a lista de presença foi enviada em 06/08/2021, via Docusign, para 
as assinaturas. Após a finalização, o documento e apresentação serão compartilhados 
com todos que estiveram presentes na agenda. 

 

 


