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Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF) 

FR.2021.154-02 

 

Belo Horizonte, 05 de maio de 2021 

 

AO 

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF 

A/C: ILMO. SR. EDUARDO FORTUNATO BIM 

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO 

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF 

CEP: 70818-900 

 

REF.:  Revisão do Orçamento CIF 2021 

 

Prezado Senhor, 

 

A FUNDAÇÃO RENOVA vem, respeitosamente, por seu representante abaixo 

assinado, apresentar nova versão do Orçamento CIF 2021, elaborada a partir da 

reunião realizada no dia 16/04/21 entre FUNDAÇÃO RENOVA, FLACSO, Secex e 

representantes da CT-GRSA. O objetivo dessa reunião foi buscar alinhamento dos 

pontos divergentes apontados pela Fundação no ofício FR.2021.154 (Doc. Anexo 

1). 

Nessa oportunidade, foram discutidas as demandas de Serviços Técnicos da 

CT-GRSA (linhas 04 a 09 da planilha, aba 3.Serv. Técnicos) e do GAT/CIF (linha 

25 da mesma aba). Descrevemos a seguir o que ficou entendido, os ajustes 

realizados no orçamento e os encaminhamentos gerados. 
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Demandas da CT-GRSA 

 Em relação à demanda da linha 04, referente ao acompanhamento 

do projeto “Gerenciamento de Áreas Contaminadas” do PG23, a 

FUNDAÇÃO RENOVA aguardará as decisões da 12ª Vara (Eixo 2) sobre o 

escopo a ser contratado para então conseguirmos estimar o seu 

orçamento. 

 Em relação à demanda da linha 05, referente ao acompanhamento 

do projeto “Plano de Manejo de Rejeitos” do PG23, o número de 

relatórios foi ajustado de 08 para 04, conforme previsão do programa 

de emitir relatórios para os Trechos 13, 14, 15, 16 e 17. 

 Estamos de acordo com as demandas das linhas 06 e 07. 

 Em relação à demanda da linha 08, referente ao acompanhamento 

do “Plano de Manejo de Rejeitos Marinho” do PG23, ficou entendido 

que ela já está contemplada na linha 05, portanto, não foi orçada 

separadamente. 

 Para todas as demandas orçadas acima, utilizamos o quantitativo de 

220 horas em média por profissional por relatório e, como valores de 

hora, R$ 124,00 para Especialista e R$ 75,00 para Analista. Esses 

valores foram obtidos através do cálculo da média dos contratos de 

escopo similar existentes na FUNDAÇÃO RENOVA. 

 A solicitação da demanda deverá detalhar as entregas/produtos da 

análise dos relatórios, com respectivo dimensionamento de horas 

previstas para sua realização, de forma a permitir a elaboração do 

edital de contratação. Caso haja dúvidas ou questionamentos sobre 

os produtos / dimensionamento, estas deverão ser dirimidas entre 

Fundação, CTGRSA e FLACSO. 

 







 

 

3 Av. Getúlio Vargas 671 4º andar | Funcionários | Belo Horizonte | MG | 30112-021 | 0800 031 2303 | fundacaorenova.org 

Demanda do GAT/CIF 

Em relação à demanda detalhada na linha 25 da aba 3.Serv. Técnicos da 

planilha, referente ao software de Gerenciamento dos Programas pelo GAT e CTs, 

a Secex ficou com o encaminhamento de levantar mais detalhes dos requisitos 

dessa demanda e nos informar. Aguardamos o retorno para podermos evoluir 

nessa discussão. 

Na oportunidade, foi discutido também a demanda na linha 06 da aba 4. 

Desp. Administr., referente à aquisição de um total de 19 notebooks para serem 

fornecidos às coordenações das câmaras técnicas, Secex, GAT e CIF. Essa 

demanda está orçada na presente versão, porém, como encaminhamento, a Secex 

ficou de confirmar com as coordenações das CTs sobre essa necessidade e nos 

informar posteriormente, para procedermos com os ajustes que se fizerem 

necessários. 

 

Como resultado da presente revisão, houve um acréscimo de R$ 437.800,00 na 

linha de Serviços Técnicos da CT-GRSA, elevando o total orçado dessa CT de R$ 

2.209.190,00 para R$ 2.646.990,00. Consequentemente, o orçamento geral 

calculado para o sistema CIF teve o valor alterado de R$ 15.755.460,00 para 

16.193.260,00, com redução no valor de contingência de R$ 3.963.941,00 para 

R$ 3.526.141,00. 

 

A tabela abaixo apresenta um sumário dessa nova versão do orçamento, cujos 

detalhes podem ser verificados na planilha Doc. Anexo 2. 
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A FUNDAÇÃO RENOVA mantém-se à disposição para prestar quaisquer 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos 

protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente. 

 

Atenciosamente, 

FUNDAÇÃO RENOVA 

 

 

CARLOS ANSELMO COSTA CENACHI 

GERENTE GOVERNANÇA 

CRHISTIAN GHAMALIEL DE SOUZA 

COORDENADOR GOVERNANÇA 
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