
Rubrica Reuniões Vistorias Serviços Técnicos
Despesas 

Administrativas
Total

CIF 954.000,00               -                             -                             191.450,00               1.145.450,00                      

CT-BIO 663.520,00               535.000,00               810.000,00               128.600,00               2.137.120,00                      

CT-ECLET 886.200,00               78.000,00                 -                             -                             964.200,00                         

CT-EI 754.160,00               88.800,00                 -                             -                             842.960,00                         

CT-FLOR 417.200,00               332.000,00               -                             80.750,00                 829.950,00                         

CT-GRSA 894.400,00               1.170.560,00            531.250,00               50.780,00                 2.646.990,00                      

CT-INFRA 469.150,00               110.400,00               -                             -                             579.550,00                         

CT-IPCT 895.750,00               65.280,00                 -                             -                             961.030,00                         

CT-OS 517.350,00               273.600,00               -                             -                             790.950,00                         

CT-PDCS 556.800,00               102.000,00               -                             -                             658.800,00                         

CT-SAUDE 1.924.400,00            196.800,00               157.500,00               -                             2.278.700,00                      

CT-SHQA 1.352.640,00            393.600,00               200.000,00               2.270,00                   1.948.510,00                      

GAT/CIF 67.200,00                 115.200,00               -                             104.250,00               286.650,00                         

SECEX/ES -                             122.400,00               -                             -                             122.400,00                         

Total 10.352.770,00         3.583.640,00            1.698.750,00            558.100,00               16.193.260,00                    

19.719.401,00                    

3.526.141,00                      

VALORES ORÇADOS POR CATEGORIAS DE DESPESAS
ORÇAMENTO ANUAL SISTEMA CIF - 2021 (Revisão 05/05/21)

Valor orçado para 2021

Valor de contingência

Subtotais por Categoria



CT/CIF Evento Tipo de Demanda Detalhamento/quantidade
Quantidade 
de pessoas

Diárias
Frequencia da 

reunião
Número de 
Reuniões

Valor Unitário Valor Total
Tipo de 

Transporte
Observações Observações FUNDAÇÃO RENOVA Justificativas CT/CIF

CIF Reunião Ordinária CIF Infraestrutura para reunião
Auditório e Equipamentos para 
projeção, gravação em áudio e 
vídeo e transmissão ao vivo, (6) 

1 3 mensal 8 8.000,00 192.000,00

CIF Reunião Ordinária CIF Coffe-break
lanche manhã e tarde pelo 
período de realização da 

reunião, água e café durante 
150 3 mensal 8 25,00 90.000,00

CIF Reunião Ordinária CIF Hospedagem hotel com café da manhã 40 2 mensal 8 350,00 224.000,00

Verificar a composição dos membros e suplentes 
do CIF (32), GAT (4), SECEX CIF (3) e considerar a 
necessidade de hospedagem conforme a 
localidade das reuniões em Belo Horizonte/MG, 

CIF Reunião Ordinária CIF Aéreo
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

40 1 mensal 8 1.200,00 384.000,00 aéreo e terrestre

Verificar a composição dos membros e suplentes 
do CIF (32), GAT (4), SECEX CIF (3) e considerar a 
necessidade de hospedagem conforme a 
localidade das reuniões em Belo Horizonte/MG, 

CIF Reunião Ordinária CIF Transporte
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

40 1 mensal 8 200,00 64.000,00 aéreo e terrestre

Verificar a composição dos membros e suplentes 
do CIF (32), GAT (4), SECEX CIF (3) e considerar a 
necessidade de hospedagem conforme a 
localidade das reuniões em Belo Horizonte/MG, 

GAT/CIF Reunião intercâmaras Hospedagem Hotel com café da manha 4 2 trimestral 4 350,00 11.200,00

GAT/CIF Reunião intercâmaras Aéreo
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

4 1 trimestral 4 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

GAT/CIF Reunião intercâmaras Transporte
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

4 1 trimestral 4 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

GAT/CIF Outras reuniões Hospedagem Hotel com café da manha 4 2 trimestral 4 350,00 11.200,00

GAT/CIF Outras reuniões Aéreo
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

4 1 trimestral 4 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

GAT/CIF Outras reuniões Transporte
passagens/transporte para 

participar do evento e traslado 
hotel/aeroporto/local do evento

4 1 trimestral 4 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

CT-ECLET Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Auditório e Equipamentos para 
projeção e gravação em áudio e 
vídeo, transmissão ao vivo, (6) 

1 1 mensal 12 6.500,00 78.000,00 N/A Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CT Coffe-break
Lanche na parte da tarde por 1h 

em cada período, água e café 
durante toda a reunião

60 1 mensal 12 25,00 18.000,00 N/A Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CT Hospedagem Hotel com café da manhã 18 1 mensal 12 350,00 75.600,00 N/A Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CT Aéreo
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
18 1 mensal 12 1.200,00 259.200,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CT Transporte
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
18 1 mensal 12 200,00 43.200,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-ECLET Reunião GT Infraestrutura para reunião
Auditório e Equipamento para 

projeção e gravação em áudio e 
vídeo, transmissão ao vivo, (6) 

1 1 4 por mês 30 2.500,00 75.000,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião GT Coffe-break
Lanche na parte da tarde por 1h 
em cada período, água e cafnaé 

durante toda a reunião
10 1 4 por mês 30 25,00 7.500,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-ECLET Reunião GT Hospedagem Hotel com café da manhã 5 1 4 por mês 30 350,00 52.500,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião GT Aéreo
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
5 1 4 por mês 30 1.200,00 180.000,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-ECLET Reunião GT Transporte
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
5 1 4 por mês 30 200,00 30.000,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CIF Hospedagem Hotel com café da manhã 4 2 mensal 8 350,00 22.400,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-ECLET Reunião ordinária CIF Aéreo
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
4 1 mensal 8 1.200,00 38.400,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

Planejamento Anual das demandas relacionadas à realização das reuniões do CIF e CT

A previsão das reuniões deverá ser expressa na mesma linha, sem necessidade de repetir em cada linha a demanda mês a mês.

1. Reuniões



CT/CIF Evento Tipo de Demanda Detalhamento/quantidade
Quantidade 
de pessoas

Diárias
Frequencia da 

reunião
Número de 
Reuniões

Valor Unitário Valor Total
Tipo de 

Transporte
Observações Observações FUNDAÇÃO RENOVA Justificativas CT/CIF

CT-ECLET Reunião ordinária CIF Transporte
Traslado hotel/Aeroporto/Local 

do evento
4 1 mensal 8 200,00 6.400,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 

demanda.

CT-PDCS Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Auditório e Equipamento para 

projeção e gravação em áudio e 
vídeo, transmissão ao vivo, (6) 

1 1 mensal 12 6.000,00 72.000,00 aéreo e terrestre Esse quantitativo será reajustado conforme 
demanda.

CT-PDCS Reunião ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
35 1 mensal 12 25,00 10.500,00

CT-PDCS Reunião ordinária CT Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
10 1 mensal 12 350,00 42.000,00

CT-PDCS Reunião ordinária CT Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
10 1 mensal 12 1.200,00 144.000,00 aéreo e terrestre

CT-PDCS Reunião ordinária CT Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
10 1 mensal 12 200,00 24.000,00 aéreo e terrestre

CT-PDCS Reunião ordinária CIF Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
1 2 mensal 8 350,00 5.600,00  Reuniões Intercâmaras

CT-PDCS Reunião ordinária CIF Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
1 1 mensal 8 1.200,00 9.600,00 aéreo e terrestre Reuniões Intercâmaras

CT-PDCS Reunião ordinária CIF Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
1 1 mensal 8 200,00 1.600,00 aéreo e terrestre Reuniões Intercâmaras

CT-PDCS Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Sala, com formato de grupos, 

facilitador gráfico e 
Equipamento para projeção e 

1 1
mensal, 

fevereiro a 
novembro

10 6.000,00 60.000,00  
Os 50 participantes referem-se a atores locais, 
atingidos, outros órgãos envolvidos da região, 
membros de outras CTs, MP e DP.

CT-PDCS Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 2h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
50 1

mensal, 
fevereiro a 
novembro

10 25,00 12.500,00  

CT-PDCS Outras reuniões Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
10 1

mensal, 
fevereiro a 
novembro

10 350,00 35.000,00  

CT-PDCS Outras reuniões Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
10 1

mensal, 
fevereiro a 
novembro

10 1.200,00 120.000,00

CT-PDCS Outras reuniões Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
10 1

mensal, 
fevereiro a 
novembro

10 200,00 20.000,00

CT-FLOR Reunião Ordinária CT Infraestrutura para reunião
Sala climatizada, formato de U e 
Videoconferência, projetor com 

tela, sistema de som, 6 
1 1 bimestral 6 6.000,00 36.000,00

Considerar um dia  de reunião e dois dias de 
deslocamento. Não incluidos os representantes de 
atingidos

CT-FLOR Reunião Ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
30 1 bimestral 6 25,00 4.500,00

Considerar um dia  de reunião e dois dias de 
deslocamento. Não incluidos os representantes de 
atingidos

CT-FLOR Reunião Ordinária CT Hospedagem hotel com café da manhã 15 1 bimestral 6 350,00 31.500,00
Considerar um dia  de reunião e dois dias de 
deslocamento. Não incluidos os representantes de 
atingidos

CT-FLOR Reunião Ordinária CT Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 bimestral 6 1.200,00 108.000,00 aéreo e terrestre

Considerar um dia  de reunião e dois dias de 
deslocamento. Não incluidos os representantes de 
atingidos

CT-FLOR Reunião Ordinária CT Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 bimestral 6 200,00 18.000,00 aéreo e terrestre

Considerar um dia  de reunião e dois dias de 
deslocamento. Não incluidos os representantes de 
atingidos

CT-FLOR Reunião ordinária CIF Hospedagem hotel com café da manhã 2 2 bimestral 6 350,00 8.400,00 Considerar 1 dias  de reunião e 2 dias de 
deslocamento

CT-FLOR Reunião ordinária CIF Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
2 1 bimestral 6 1.200,00 14.400,00 aéreo e terrestre Considerar 1 dias  de reunião e 2 dias de 

deslocamento

CT-FLOR Reunião ordinária CIF Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
2 1 bimestral 6 200,00 2.400,00 aéreo e terrestre Considerar 1 dias  de reunião e 2 dias de 

deslocamento

CT-FLOR Reuniões Extraordinárias Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
30 1

conforme 
demanda

3 25,00 2.250,00

CT-FLOR Reuniões Extraordinárias Infraestrutura para reunião
Sala climatizada, formato de U, 
Videoconferência, projetor com 

tela, sistema de som, 6 
1 1

conforme 
demanda

3 6.000,00 18.000,00

CT-FLOR Reuniões Extraordinárias Hospedagem hotel com café da manhã 15 1
conforme 
demanda

3 350,00 15.750,00

1. Reuniões



CT/CIF Evento Tipo de Demanda Detalhamento/quantidade
Quantidade 
de pessoas

Diárias
Frequencia da 

reunião
Número de 
Reuniões

Valor Unitário Valor Total
Tipo de 

Transporte
Observações Observações FUNDAÇÃO RENOVA Justificativas CT/CIF

CT-FLOR Reuniões Extraordinárias Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1

conforme 
demanda

3 1.200,00 54.000,00 aéreo e terrestre

CT-FLOR Reuniões Extraordinárias Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1

conforme 
demanda

3 200,00 9.000,00 aéreo e terrestre

CT-FLOR Reunião intercâmaras Coffe-break 4 1 4 25,00 400,00

CT-FLOR Reunião intercâmaras Infraestrutura para reunião 4 1 4 2.500,00 40.000,00

CT-FLOR Reunião intercâmaras Hospedagem 4 1 4 350,00 5.600,00

CT-FLOR Reunião intercâmaras Aéreo 4 1 4 1.200,00 19.200,00

CT-FLOR Reunião intercâmaras Transporte 4 1 4 200,00 3.200,00

CT-FLOR Reuniões UGR - PSA Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
12 1 semestral 2 25,00 600,00

CT-FLOR Reuniões UGR - PSA Infraestrutura para reunião
Sala climatizada, formato de U, 
Videoconferência, projetor com 

tela, sistema de som, 6 
1 1 semestral 2 2.500,00 5.000,00

CT-FLOR Reuniões UGR - PSA Hospedagem hotel com café da manhã 6 1 semestral 2 350,00 4.200,00

CT-FLOR Reuniões UGR - PSA Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
6 1 semestral 2 1.200,00 14.400,00 aéreo e terrestre

CT-FLOR Reuniões UGR - PSA Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
6 1 semestral 2 200,00 2.400,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Auditório e Equipamento para 

projeção e gravação em áudio e 
vídeo, transmissão ao vivo com 

1 1 mensal 12 7.500,00 90.000,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
80 1 mensal 12 25,00 24.000,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CT Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
13 1 mensal 12 350,00 54.600,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CT Aéreo
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1 mensal 12 1.200,00 187.200,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CT Transporte
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1 mensal 12 200,00 31.200,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião GT Infraestrutura para reunião
3 salas (26 pessoas) e 3 

microfones e 3 notebooks
3 1 mensal 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

A CT-OS instituiu 2 GTs permanentes. A previsão é 
de que, quando adequadamente estruturados, 
contem com até 9 pessoas, e que realizem suas 
reuniões na manhã do primeiro dia da reunião 

Esse custeio já está incluído nas reuniões 
ordinárias da CTOS.

CT-OS Reunião GT Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
13 1 mensal 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

A CT-OS instituiu 2 GTs permanentes. A previsão é 
de que, quando adequadamente estruturados, 
contem com até 9 pessoas, e que realizem suas 
reuniões na manhã do primeiro dia da reunião 

CT-OS Reunião GT Aéreo
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1 mensal 12 0,00 0,00 Aéreo e terrestre

CT-OS Reunião GT Transporte
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1 mensal 12 0,00 0,00 Aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CIF Hospedagem
hotel com café da manhã e 

jantar
2 2 mensal 8 350,00 11.200,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CIF Aéreo
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

2 1 mensal 8 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reunião ordinária CIF Transporte
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

2 1 mensal 8 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

CT-OS Reuniões extraordinarias Equipamentos para reunião
Auditório e salas com 

tecnoclogias para transmissão, 
conexão de itnernet e instalação 

1 1
De acordo com 
demandas da 

CTOS
3 7.500,00 22.500,00 aéreo e terrestre

As reuniões extrardinarias previstas poderão 
ocorrer de acordo com as necessidades 
decorrentes  no desempenho da sua finalidade de  
acordo com o art 1.º do Regimento interno das 
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CT-OS Reuniões extraordinarias Coffe-break
lanche manhã e tarde por 2h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
80 1

De acordo com 
demandas da 

CTOS
3 25,00 6.000,00 aéreo e terrestre

As reuniões extrardinarias previstas poderão 
ocorrer de acordo com as necessidades 
decorrentes  no desempenho da sua finalidade de  
acordo com o art 1.º do Regimento interno das 

CT-OS Reuniões extraordinarias Hospedagem
Hotel com café da manhã e 

jantar
13 1

De acordo com 
demandas da 

CTOS
3 350,00 13.650,00 aéreo e terrestre

As reuniões extrardinarias previstas poderão 
ocorrer de acordo com as necessidades 
decorrentes  no desempenho da sua finalidade de  
acordo com o art 1.º do Regimento interno das 

CT-OS Reuniões extraordinarias Aéreo
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1
De acordo com 
demandas da 

CTOS
3 1.200,00 46.800,00 Aéreo e terrestre

As reuniões extrardinarias previstas poderão 
ocorrer de acordo com as necessidades 
decorrentes  no desempenho da sua finalidade de  
acordo com o art 1.º do Regimento interno das 

CT-OS Reuniões extraordinarias Transporte
 Transporte da cidade de 

origem/ Traslado 
hotel/aeroporto/local do 

13 1
De acordo com 
demandas da 

CTOS
3 200,00 7.800,00 Aéreo e terrestre

As reuniões extrardinarias previstas poderão 
ocorrer de acordo com as necessidades 
decorrentes  no desempenho da sua finalidade de  
acordo com o art 1.º do Regimento interno das 

CT-IPCT Reunião ordinária CT Hospedagem
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 mensal 12 350,00 75.600,00 Para reuniões em Brasilia, Minas Gerais e no 

Espírito Santo

CT-IPCT Reunião ordinária CT Aéreo
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 mensal 12 1.200,00 259.200,00 aéreo e terrestre Para reuniões em Brasilia, Minas Gerais e no 

Espírito Santo

CT-IPCT Reunião ordinária CT Transporte
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 mensal 12 200,00 43.200,00 aéreo e terrestre Para reuniões em Brasilia, Minas Gerais e no 

Espírito Santo

CT-IPCT Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião (formato "U"), 

Videoconferência, projetor, 
sistema de som, 3 microfones, 

1 1 mensal 12 6.000,00 72.000,00

CT-IPCT Reunião ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
30 1 mensal 12 25,00 9.000,00

CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 350,00 25.200,00 Reuniões Extraordinárias Reunião Intercâmaras

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 1.200,00 86.400,00 aéreo e terrestre Reunião Intercâmaras

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 200,00 14.400,00 aéreo e terrestre Reunião Intercâmaras

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião (formato "U"), 

Videoconferência, projetor, 
sistema de som, 3 microfones, 

1 1 trimestral 4 6.000,00 24.000,00 Sala para 30 pessoas Reunião Intercâmaras

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
30 1 trimestral 4 25,00 3.000,00 Reunião Intercâmaras

CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 350,00 25.200,00

Acompanhamento da proposta de indenização 
quilombola (individual e coletiva)

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 1.200,00 86.400,00 aéreo e terrestre

Para os atingidos, faz-se necessário apenas 
deslocamento terrestre (Degredo - Linhares - 
Degredo)

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
Membros (representantes de 

órgãos e atingidos)
18 1 trimestral 4 200,00 14.400,00 aéreo e terrestre

Para os atingidos, faz-se necessário apenas 
deslocamento terrestre (Degredo - Linhares - 
Degredo)

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião, 4 projetores, 4 
sistema de som, 12 microfones 

1 1 trimestral 4 6.000,00 24.000,00

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
30 1 trimestral 4 25,00 3.000,00 Sala para 30 pessoas

CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem Hotel com café da manhã 8 1 único encontro 1 350,00 2.800,00 Consulta ao Plano de Ações, Plano de Negócios e 
cronograma consolidado do PBAQ

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
8 1 único encontro 1 1.200,00 9.600,00

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
8 1 único encontro 1 200,00 1.600,00

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Tendas, umidificadores, 

cadeiras e mesas, 
Videoconferência, projetor, 

1 1 único encontro 1 12.000,00 12.000,00

Seguindo a lógica da consulta ao PBAQ, devem ser 
instaladas 5 tendas (um grande para a plenária, 3 
para os grupos de trabalho e uma para o serviço 
de almoço e lanche). Na tenda maior, devem 

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
250 1 único encontro 1 25,00 6.250,00

CT-IPCT Outras reuniões Outros Almoço 250 1 único encontro 1 50,00 12.500,00 xx
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CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem Hotel com café da manhã 8 1 único encontro 1 350,00 2.800,00 Consulta ao Projeto Básico SAA Degredo

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
8 1 único encontro 1 1.200,00 9.600,00

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
8 1 único encontro 1 200,00 1.600,00

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Tendas, umidificadores, 

cadeiras e mesas, 
Videoconferência, projetor, 

1 1 único encontro 1 12.000,00 12.000,00

Devem ser instaladas  2 tendas (um grande para a 
plenária e outra para o serviço de almoço e 
lanche). Na tenda maior, devem constar 8 
umidificadores e na outra  quatro. Além de 250 

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
250 1 único encontro 1 25,00 6.250,00

CT-IPCT Outras reuniões Outros Almoço 250 1 único encontro 1 50,00 12.500,00 xx

CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem Hotel com café da manhã 12 1 dez encontros 4 0,00 0,00 Desdobramentos dos estudos e execução dos 
programas/ações de reparação

Necessário mais detalhes, não é possível 
orçar apenas com essas informações.

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
12 1 dez encontros 10 0,00 0,00

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
12 1 dez encontros 10 0,00 0,00

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião, 

Videoconferência, projetor, 
sistema de som, 3 microfones, 

1 1 dez encontros 10 0,00 0,00 Duas dessas reuniões contarão com maior número 
de pessoas. Estipulamos 150 participantes.

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
50 1 dez encontros 10 0,00 0,00

CT-IPCT Outras reuniões Outros Almoço 50 1 dez encontros 10 0,00 0,00 xx

CT-IPCT Outras reuniões Hospedagem Hotel com café da manhã 6 1 encontro único 1 350,00 2.100,00 Reunião Informativa do Plano de Trabalho Estudo 
do Componente Faiscador

CT-IPCT Outras reuniões Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
6 1 encontro único 1 1.200,00 7.200,00

CT-IPCT Outras reuniões Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
6 1 encontro único 1 200,00 1.200,00

CT-IPCT Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Auditório, Videoconferência, 
projetor, sistema de som, 3 

microfones, webcam, facilitação 
1 1 encontro único 1 12.000,00 12.000,00

CT-IPCT Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
250 1 encontro único 1 25,00 6.250,00

CT-IPCT Outras reuniões Outros Almoço 250 1 encontro único 1 50,00 12.500,00 xx

CT-GRSA Reunião ordinária CT Aéreo Trechos (ida e volta)                                                                                              20 1 Mensal 12 1.200,00 288.000,00 Aéreo e carro

CT-GRSA Reunião ordinária CT Transporte Trechos (ida e volta)                                                                                              20 1 Mensal 12 200,00 48.000,00 Aéreo e carro

CT-GRSA Reunião ordinária CT Hospedagem Diárias 20 1 Mensal 12 350,00 84.000,00

CT-GRSA Reunião ordinária CT Alimentação
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

20 1 Mensal 12 130,00 31.200,00

CT-GRSA Reunião ordinária CT Coffe-break
30-40 participantes da reunião, 

incluindo os membros, 
atingidos, Fundação Renova, 

40 1 Mensal 12 25,00 12.000,00

CT-GRSA Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Locação de sala ou Auditório, 

quando este não estiver 
disponível nas instituições 

1 1 Mensal 12 6.000,00 72.000,00

CT-GRSA Reuniões intercâmaras CIF Aéreo
Trechos (ida e volta): Local a 

definir + Deslocamentos (táxi e 
conexão): 3 trechos ida e volta

3 1
Data definida 

pela SECEX
6 1.200,00 21.600,00 Aéreo/Terrestre

Foi alterado de  20 para 15 o número de 
participantes, sem ter sido destacado na 

planilha. A CT rejeitos corrigiu.
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CT-GRSA Reuniões intercâmaras CIF Transporte
Trechos (ida e volta): Local a 

definir + Deslocamentos (táxi e 
conexão): 3 trechos ida e volta

3 1
Data definida 

pela SECEX
6 200,00 3.600,00 Aéreo/Terrestre

CT-GRSA Reuniões intercâmaras CIF Hospedagem Diárias 3 1
Data definida 

pela SECEX
6 350,00 6.300,00

CT-GRSA Reuniões intercâmaras CIF Outros
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

3 1
Data definida 

pela SECEX
6 130,00 2.340,00

CT-GRSA Reunião GT Aéreo Trechos (ida e volta): Vitória-BH                                                                                                          15 1 A definir 6 1.200,00 108.000,00 Aéreo

CT-GRSA Reunião GT Transporte Trechos (ida e volta): Vitória-BH                                                                                                          15 1 A definir 6 200,00 18.000,00

CT-GRSA Reunião GT Hospedagem diárias 15 1 A definir 6 350,00 31.500,00

CT-GRSA Reunião GT Alimentação
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

15 1 A definir 6 130,00 11.700,00

CT-GRSA Reunião GT Coffe-break
30-40 participantes da reunião, 

incluindo os membros, 
atingidos, Fundação Renova, 

40 1 A definir 6 25,00 6.000,00

CT-GRSA Reunião GT Infraestrutura para reunião
Locação de sala ou Auditório, 

quando este não estiver 
disponível nas instituições 

1 1 A definir 3 6.000,00 18.000,00

CT-GRSA
Participação em reunião 

ordinária ou GTs de outras 
CT

Aéreo
2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 A definir 12 1.200,00 28.800,00 Aéreo

CT-GRSA
Participação em reunião 

ordinária ou GTs de outras 
CT

Transporte
2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 A definir 12 200,00 4.800,00

CT-GRSA
Participação em reunião 

ordinária ou GTs de outras 
CT

Hospedagem 2 diárias 2 2 A definir 12 350,00 16.800,00

CT-GRSA
Participação em reunião 

ordinária ou GTs de outras 
CT

Alimentação
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

2 2 A definir 12 130,00 6.240,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 

do coordenador e suplente  
da CT-GRSA

Aéreo
2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 Mensal 8 1.200,00 19.200,00 Aéreo

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 

do coordenador e suplente  
da CT-GRSA

Transporte
2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 Mensal 8 200,00 3.200,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 

do coordenador e suplente  
da CT-GRSA

Hospedagem 2 diárias 2 2 Mensal 8 350,00 11.200,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 

do coordenador e suplente  
da CT-GRSA

Outros
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

2 2 Mensal 8 130,00 4.160,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 
de membros da CT-GRSA 

para defesa de NTs 
Aéreo

2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 Mensal 8 1.200,00 19.200,00 Aéreo

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 
de membros da CT-GRSA 

para defesa de NTs 
Transporte

2 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

2 1 Mensal 8 200,00 3.200,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 
de membros da CT-GRSA 

para defesa de NTs 
Hospedagem 2 diárias 2 2 Mensal 8 350,00 11.200,00

CT-GRSA
Reunião CIF - participação 
de membros da CT-GRSA 

para defesa de NTs 
Outros

Refeições (almoço e jantar) 
durante os dias da reunião para 

os membros
2 2 Mensal 8 130,00 4.160,00

CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Aéreo
8 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

8 1 A definir 10 0,00 0,00 Aéreo/Terrestre

CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Transporte
8 Trechos (ida e volta): Local a 
definir e Deslocamentos (táxi e 
conexão): 2 trechos ida e volta

8 1 A definir 10 0,00 0,00 Aéreo/Terrestre

CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Hospedagem 2 diárias 8 2 A definir 10 0,00 0,00

CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Outros
Refeições (almoço e jantar) 

durante os dias da reunião para 
os membros

8 2 A definir 10 0,00 0,00

Não ficou claro a finalidade desta reunião 
e sua aderência ao papel da CT no 
monitoramento e fiscalização das 
entregas da Fundação.

deve-se retornar para 6 reuniões, somente o 
GT do baixo Doce consumiu 4 reuniões no ano 
passado, caso seja criado mais algum pode-se 

fazer necessárias mais reuniões.

O GT do baixo Doce possui grande numero de 
membros, e caso haja reunião presencial será 

necessário o custeio.

Já é demanda de diversos atingidos a 
realização de reuniões em municipios 

atingidos com pautas específicas, por exemplo 
como já foi feito para apresentação dos PMRs 
desenvolvidos em cada municipio como forma 

de engajamento do poder publico local e 
facilitar a atuação da FRE.
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CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Coffe-break 30 a 50 participantes 50 2 A definir 10 0,00 0,00

CT-GRSA
Reuniões nos municípios 

atingidos para 
atendimento das 

Infraestrutura para reunião
Locação de sala ou Auditório, 

quando este não estiver 
disponível nas instituições 

1 2 A definir 5 0,00 0,00

CT-SHQA Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião (40 pessoas), 

06 - Microfones sem fio c/ 
pilhas ou baterias; 01 - Mesa de 

1 1 mensal 12 6.000,00 72.000,00 aéreo e terrestre Podem ser demandadas reuniões extraórdinárias

CT-SHQA Reunião ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 12 25,00 12.000,00 -

CT-SHQA Reunião ordinária CT Hospedagem hotel com café da manhã 18 1 mensal 12 350,00 75.600,00 aéreo e terrestre Podem ser demandadas reuniões extraórdinárias

CT-SHQA Reunião ordinária CT Aéreo aéreo e terrestre 18 1 mensal 12 1.200,00 259.200,00 aéreo e terrestre

CT-SHQA Reunião ordinária CT Transporte aéreo e terrestre 18 1 mensal 12 200,00 43.200,00 aéreo e terrestre Podem ser demandadas reuniões extraórdinárias

CT-SHQA Reunião GT Infraestrutura para reunião
Sala de Reunião (36 pessoas), 
01 - Gravador de áudio; 01 - 

Projetor com tela com pedestal 
1 1 mensal 18 6.000,00 108.000,00 aéreo e terrestre

Estão contemplados os 36 pessoas sendo, 12 para 
cada GT ( PG 31, PG  32 e GTA - PMQQS). Os 
equipamentos só serão locitados quando houver 
necessidade.

CT-SHQA Reunião GT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 18 25,00 18.000,00 -

CT-SHQA Reunião GT Hospedagem hotel com café da manhã 18 2 mensal 18 350,00 226.800,00 aéreo e terrestre

A alimentação referente a almoço e janta será 
facultada ao membro. Cabendo a ressalva que 
quando for solicitada por servidor público, este  
não terá direito a diária proporcional.  Podem ser 

CT-SHQA Reunião GT Alimentação  almoço e jantar 18 2 mensal 18 130,00 84.240,00 aéreo e terrestre

A alimentação referente a almoço e janta será 
facultada ao membro. Cabendo a ressalva que 
quando for solicitada por servidor público, este  
não terá direito a diária proporcional.  Podem ser 

CT-SHQA Reunião GT Aéreo aéreo e terrestre 18 1 mensal 18 1.200,00 388.800,00 aéreo e terrestre

CT-SHQA Reunião GT Transporte aéreo e terrestre 18 1 mensal 18 200,00 64.800,00 aéreo e terrestre Podem ser demandadas reuniões extraórdinárias

CT-BIO Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Salas de videoconferência em 

Vitória/ES e Belo Horizonte/MG 
e acesso à internet, 

1 1 mensal 12 6.000,00 72.000,00 -

CT-BIO Reunião ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 12 25,00 12.000,00 -

CT-BIO Reunião ordinária CT Hospedagem hotel com café da manhã 15 1 mensal 12 350,00 63.000,00 -

CT-BIO Reunião ordinária CT Alimentação almoço e jantar 15 1 mensal 12 130,00 23.400,00 -

CT-BIO Reunião ordinária CT Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 mensal 12 1.200,00 216.000,00 aéreo e terrestre

CT-BIO Reunião ordinária CT Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 mensal 12 200,00 36.000,00 aéreo e terrestre -

CT-BIO Reunião ordinária CIF Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
4 2 mensal 8 350,00 22.400,00 -

CT-BIO Reunião ordinária CIF Alimentação almoço e jantar 4 2 mensal 8 130,00 8.320,00

CT-BIO Reunião ordinária CIF Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 mensal 8 1.200,00 38.400,00 aéreo e terrestre

CT-BIO Reunião ordinária CIF Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 mensal 8 200,00 6.400,00 aéreo e terrestre -

CT-BIO oficinas e workshops Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 bimestral 6 25,00 6.000,00 - -

CT-BIO oficinas e workshops Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 bimestral 6 1.200,00 108.000,00 aéreo e terrestre -

Solicita-se a manutenção das 18 reuniões 
presenciais dos GTs (GTA-PMQQS, GT 
Abastecimento e GT Esgotamento Sanitário e 
Resíduos Sólidos): Considerando que esta CT 
possui 3 grupos de trabalhos, a redução de 18 
reuniões presenciais para o número de 12 não 
atenderia as necessidades dos GTs. Embora o 
domínio, nos dias atuais, das ferramentas de 
acesso à informação, de discussão e de 
alinhamento pelos membros por meio das 
reuniões virtuais possibilitem maior agilidade 
e economicidade ao sistema, as reuniões 
presenciais, por sua vez, proporcionam maior 
interação, dinamismo e produtividade dos 
seus participantes frente às demandas e aos 
debates nos GTs. Além disso, também foram 
consideradas as reuniões ocorrerão por meio 
de videoconferência no cômputo do 
quantitativo de reuniões anuais dos grupos.
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CT-BIO oficinas e workshops Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
15 1 bimestral 6 200,00 18.000,00 aéreo e terrestre -

CT-BIO Intercâmaras Hospedagem
Reuniões no ICMBio Brasília - 

andamento cláusula 182
4 2 eventual 4 350,00 11.200,00 aéreo e terrestre Reuniões no ICMBio para tratar da implementação 

da consolidação do REVIS de Santa Cruz

CT-BIO Intercâmaras Aéreo Reuniões institucionais 4 1 eventual 4 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

CT-BIO Intercâmaras Transporte Reuniões institucionais 4 1 eventual 4 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre Reuniões no ICMBio para tratar da criação de uma 
UC na foz do rio Doce

CT-INFRA Reunião ordinária CT Hospedagem hotel com café da manhã 12 1 mensal 12 350,00 50.400,00

CT-INFRA Reunião ordinária CT Aéreo
transporte casa/local da 

reunião
12 1 mensal 12 1.200,00 172.800,00

CT-INFRA Reunião ordinária CT Transporte
transporte casa/local da 

reunião
12 1 mensal 12 200,00 28.800,00

CT-INFRA Reunião ordinária CT Coffee-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
20 1 mensal 12 25,00 6.000,00

CT-INFRA Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Equipamento para projeção e 

gravação em áudio e vídeo, 
transmissão ao vivo, 

1 1 mensal 12 4.500,00 54.000,00

CT-INFRA Reunião intercâmaras Hospedagem hotel com café da manhã 4 1 trimestral 4 350,00 5.600,00

CT-INFRA Reunião intercâmaras Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 trimestral 4 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

CT-INFRA Reunião intercâmaras Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 trimestral 4 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

CT-INFRA Reunião ordinária CIF Hospedagem hotel com café da manhã 4 2 mensal 6 350,00 16.800,00

CT-INFRA Reunião ordinária CIF Aéreo
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 mensal 6 1.200,00 28.800,00 aéreo e terrestre

CT-INFRA Reunião ordinária CIF Transporte
traslado hotel/aeroporto/local 

do evento
4 1 mensal 6 200,00 4.800,00 aéreo e terrestre

CT-INFRA Reunião extraordinária CT Hospedagem hotel com café da manhã 15 1 quadrimestral 3 350,00 15.750,00

CT-INFRA Reunião extraordinária CT Aéreo transporte 15 1 quadrimestral 3 1.200,00 54.000,00

CT-INFRA Reunião extraordinária CT Transporte transporte terrestre 15 1 quadrimestral 3 200,00 9.000,00

CT-SAUDE Reunião Ordinária CT Infraestrutura para reunião
Auditório (60 pessoas), 

Equipamento para projeção e 
gravação em áudio e vídeo, 

1 1 mensal 12 6.500,00 78.000,00

CT-SAUDE Reunião Ordinária CT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
60 1 mensal 12 25,00 18.000,00 Garantindo também para as reuniões 

extraordinarias

CT-SAUDE Reunião Ordinária CT Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
14 1 mensal 12 350,00 58.800,00

CT-SAUDE Reunião Ordinária CT Aéreo
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião
14 1 mensal 12 1.200,00 201.600,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE Reunião Ordinária CT Transporte
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião
14 1 mensal 12 200,00 33.600,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE Reunião intercâmaras Infraestrutura para reunião
Auditório (40 pessoas), 

Equipamento para projeção e 
gravação em áudio e vídeo, 

1 1 trimestral 4 6.000,00 24.000,00

CT-SAUDE Reunião intercâmaras Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 trimestral 4 25,00 4.000,00
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CT-SAUDE Reunião intercâmaras Aéreo
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião
14 1 trimestral 4 1.200,00 67.200,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE Reunião intercâmaras Transporte
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião
14 1 trimestral 4 200,00 11.200,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE Reunião intercâmaras Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
14 1 trimestral 4 350,00 19.600,00

CT-SAUDE Reunião GT Infraestrutura para reunião
Auditório (40 pessoas), 

Equipamento para projeção e 
gravação em áudio e vídeo, 

1 1 mensal 36 6.000,00 216.000,00

CT-SAUDE Reunião GT Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 36 25,00 36.000,00 Garantindo também para as reuniões 

extraordinarias - para todos os GTs

CT-SAUDE Reunião GT Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
10 1 mensal 36 350,00 126.000,00 Para todos os GTs (Planejamento, água e estudo)

CT-SAUDE Reunião GT Aéreo
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião + 
traslado

10 1 mensal 36 1.200,00 432.000,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE Reunião GT Transporte
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião + 
traslado

10 1 mensal 36 200,00 72.000,00 aéreo e terrestre

CT-SAUDE
Reunião dos Grupos 

Regionais
Infraestrutura para reunião

Auditório (40 pessoas), 
Equipamento para projeção e 

gravação em áudio e vídeo, 
1 1 mensal 48 6.000,00 288.000,00 Gt Regionais

CT-SAUDE
Reunião dos Grupos 

Regionais
Coffe-break

lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 48 25,00 48.000,00 Gt Regionais

CT-SAUDE
Reunião dos Grupos 

Regionais
Transporte

Transporte do municipio de 
origem até o local da reunião

14 1 mensal 48 200,00 134.400,00 terrestre GT Regionais

CT-SAUDE Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Auditório (100 pessoas), 

Equipamento para projeção e 
gravação em áudio e vídeo, 

1 1 trimestral 4 0,00 0,00 4 Seminários Temáticos realizados durante o ano 
em diversos territorios

CT-SAUDE Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
100 1 trimestral 4 0,00 0,00 4 Seminários Temáticos realizados durante o ano 

em diversos territorios

CT-SAUDE Outras reuniões Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
14 1 trimestral 4 0,00 0,00 4 Seminários Temáticos realizados durante o ano 

em diversos territorios

CT-SAUDE Outras reuniões Aéreo
Aereo, terrestre e traslado 

hotel/aeroporto/local do evento
14 1 trimestral 4 0,00 0,00 4 Seminários Temáticos realizados durante o ano 

em diversos territorios

CT-SAUDE Outras reuniões Transporte
Aereo, terrestre e traslado 

hotel/aeroporto/local do evento
14 1 trimestral 4 0,00 0,00 4 Seminários Temáticos realizados durante o ano 

em diversos territorios

CT-SAUDE Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Auditório (50 pessoas), 

Equipamento para projeção e 
gravação em áudio e vídeo, 

1 1 10 0,00 0,00 Oficinas diversas

CT-SAUDE Outras reuniões Coffe-break
lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
50 1 10 0,00 0,00 Oficinas diversas

CT-SAUDE Outras reuniões Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
14 1 10 0,00 0,00 Oficinas diversas

CT-SAUDE Outras reuniões Aéreo
Aereo, terrestre e traslado 

hotel/aeroporto/local do evento
14 1 10 0,00 0,00 Oficinas diversas

CT-SAUDE Outras reuniões Transporte
Aereo, terrestre e traslado 

hotel/aeroporto/local do evento
14 1 10 0,00 0,00 Oficinas diversas

CT-SAUDE CIF - Reunião Ordinária Hospedagem
hotel com café da manhã, 

almoço e jantar
4 1 mensal 8 350,00 11.200,00 aéreo e terrestre Garantindo sempre a participação quando 

necessário

CT-SAUDE CIF - Reunião Ordinária Aéreo
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião + 
traslado

4 1 mensal 8 1.200,00 38.400,00 aéreo e terrestre Garantindo sempre a participação quando 
necessário

CT-SAUDE CIF - Reunião Ordinária Transporte
Deslocamento de cidade de 

origem para cidade da reunião + 
traslado

4 1 mensal 8 200,00 6.400,00 aéreo e terrestre Garantindo sempre a participação quando 
necessário

CT-EI Reunião ordinária CT Infraestrutura para reunião
Sala com capacidade para 40 

pessoas em formato de U, 
Equipamento para projeção e 

1 1 mensal 12 6.000,00 72.000,00

Não ficou claro a finalidade desta reunião 
e sua aderência ao papel da CT no 
monitoramento e fiscalização das 
entregas da Fundação.

Estas reuniões se justificam pela necessidade 
de, enquanto ação de acompanhamento e 

monitoramento dos programas e ações, 
realizar oitivas com as comunidades. Ainda, 

para que esta CT-Saúde possa realizar o 
cumprimento dos seminários e oficinas 
determinados na Deliberação 219/2018. 

Sugiro uso do preço unitário das outras ações 
já apresentadas. 

1. Reuniões



CT/CIF Evento Tipo de Demanda Detalhamento/quantidade
Quantidade 
de pessoas

Diárias
Frequencia da 

reunião
Número de 
Reuniões

Valor Unitário Valor Total
Tipo de 

Transporte
Observações Observações FUNDAÇÃO RENOVA Justificativas CT/CIF

CT-EI Reunião ordinária CT Coffe-break
Lanche manhã e tarde por 1h 
em cada período, água e café 

durante toda a reunião
40 1 mensal 12 25,00 12.000,00

CT-EI Reunião ordinária CT Hospedagem Hotel com café da manhã 15 1 mensal 12 350,00 63.000,00

CT-EI Reunião ordinária CT Alimentação Jantar 15 1 mensal 12 50,00 9.000,00

CT-EI Reunião ordinária CT Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
15 1 mensal 12 1.200,00 216.000,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião ordinária CT Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
15 1 mensal 12 200,00 36.000,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião intercâmaras Infraestrutura para reunião
Sala com capacidade para 40 

pessoas em formato de U, 
Equipamento para projeção em 

1 1 4 6.000,00 24.000,00

CT-EI Reunião intercâmaras Hospedagem Hotel com café da manhã 4 1 4 350,00 5.600,00

CT-EI Reunião intercâmaras Alimentação Jantar 4 1 4 50,00 800,00

CT-EI Reunião intercâmaras Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
4 1 4 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião intercâmaras Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
4 1 4 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião GT Infraestrutura para reunião
Sala com capacidade para 20 
pessoas, Equipamento para 

projeção em vídeo, transmissão 
1 1 mensal 12 2.500,00 30.000,00

CT-EI Reunião GT Hospedagem
Hotel com café da manhã e 

jantar
10 1 mensal 12 350,00 42.000,00

CT-EI Reunião GT Alimentação
Hotel com café da manhã e 

jantar
10 1 mensal 12 130,00 15.600,00

CT-EI Reunião GT Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
10 1 mensal 12 1.200,00 144.000,00

CT-EI Reunião GT Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
10 1 mensal 12 200,00 24.000,00

CT-EI Outras reuniões Hospedagem
Hotel com café da manhã e 

jantar
2 1 mensal 12 0,00 0,00  Necessário mais detalhes, não é possível 

orçar apenas com essas informações.

CT-EI Outras reuniões Alimentação
Hotel com café da manhã e 

jantar
2 1 mensal 12 0,00 0,00

CT-EI Outras reuniões Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
2 1 mensal 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

CT-EI Outras reuniões Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
2 1 mensal 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião ordinária CIF Hospedagem
Hotel com café da manhã e 

jantar
2 2 mensal 8 350,00 11.200,00  

CT-EI Reunião ordinária CIF Alimentação
Hotel com café da manhã e 

jantar
2 2 mensal 8 130,00 4.160,00  

CT-EI Reunião ordinária CIF Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
2 1 mensal 8 1.200,00 19.200,00 aéreo e terrestre

CT-EI Reunião ordinária CIF Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
2 1 mensal 8 200,00 3.200,00 aéreo e terrestre

CT-EI Outras reuniões Infraestrutura para reunião
Sala com capacidade para 20 
pessoas, Equipamento para 

projeção em vídeo, transmissão 
1 1 12 0,00 0,00 Necessário mais detalhes, não é possível 

orçar apenas com essas informações.

CT-EI Outras reuniões Hospedagem
Hotel com café da manhã e 

jantar
10 1 12 0,00 0,00

1. Reuniões



CT/CIF Evento Tipo de Demanda Detalhamento/quantidade
Quantidade 
de pessoas

Diárias
Frequencia da 

reunião
Número de 
Reuniões

Valor Unitário Valor Total
Tipo de 

Transporte
Observações Observações FUNDAÇÃO RENOVA Justificativas CT/CIF

CT-EI Outras reuniões Alimentação
Hotel com café da manhã e 

jantar
10 1 12 0,00 0,00

CT-EI Outras reuniões Aéreo
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
10 1 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

CT-EI Outras reuniões Transporte
Translados 

hotel/aeroporto/local do evento
10 1 12 0,00 0,00 aéreo e terrestre

10.352.770,00

1. Reuniões



CT/CIF Evento
Frequência do 

evento
Atividade Despesa

Quantidade de 
eventos para o ano

Número de 
participantes 

por evento
Diárias Valor Unitário Valor Total Alimentação

Órgão/Instituição representante da 
CT

Programa 
relacionado

Deslocamento 
(aéreo ou terrestre) 
antes e após evento

Tipo de Transporte 
durante o evento

Infraestrutura/Locação de 
Equipamento (sala de reunião, drone, 

projetor etc)
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

GAT/CIF Acompanhamento de Programas 
de Gestão

semestral Vistorias Hospedagem 2 8 10 R$ 350,00 R$ 56.000,00

GAT/CIF Vistorias Aéreo 2 8 1 R$ 1.200,00 R$ 19.200,00 Não Ibama PG 22 e 41 Aéreo e Terrestre veículo 4x4 nenhum

GAT/CIF Vistorias Transporte 2 2 10 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00

CT-ECLET Acompanhamento de Programas 
de Gestão

Bimestral Vistorias Hospedagem 4 5 2 R$ 350,00 R$ 14.000,00 Não SECULT/SETUR/SESPORT/SEE/SEDU
PG 11/PG 12/ PG 13 

e PG 33
Aéreo e Terrestre veículo 4x4 Nenhum 

CT-ECLET Vistorias Aéreo 4 5 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-ECLET Vistorias Transporte 4 5 2 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00

CT-PDCS Acompanhamento de Programas Mensal - fev a nov Vistorias Hospedagem 4 5 2 R$ 350,00 R$ 14.000,00

CT-PDCS Vistorias Aéreo 4 5 2 R$ 1.200,00 R$ 48.000,00

CT-PDCS Vistorias Transporte 4 5 2 R$ 1.000,00 R$ 40.000,00

CT-FLOR Acompanhamento de Programas semestral Vistorias Hospedagem 2 12 15 R$ 350,00 R$ 126.000,00 Não Ibama, IEF e IEMA PG 25, 26 e 27 Aéreo e Terrestre veículo 4x4 nenhum

CT-FLOR Vistorias Aéreo 2 12 1 R$ 1.200,00 R$ 28.800,00

CT-FLOR Vistorias Transporte 2 4 15 R$ 1.000,00 R$ 120.000,00

CT-FLOR Força tarefa para elaboração de 
relatórios

semestral Vistorias Hospedagem 2 4 7 R$ 350,00 R$ 19.600,00 Não Ibama, IEF e IEMA PG 25, 26 e 28 Aéreo e Terrestre
Terrestre com veículo 

4x5
nenhum

CT-FLOR Vistorias Aéreo 2 4 1 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00

CT-FLOR Vistorias Transporte 2 2 7 R$ 1.000,00 R$ 28.000,00

CT-GRSA
Acompanhamento do Plano de 

Manejo de Rejeitos MG
A definir Vistorias Alimentação 4 6 6 R$ 130,00 R$ 18.720,00

Café da 
manhã,almoço e 

jantar

IEMA/IBAMA/ICMBio/SEMAD/AGERH/
Professores de Universidades ou 

qualquer outro orgão que colabore 
com a CT

PG 23 Aéreo e Terrestre
4 carros 4x4 durante a 

vistoria

CT-GRSA Vistorias Hospedagem 4 6 6 R$ 350,00 R$ 50.400,00

CT-GRSA Vistorias Aéreo 4 6 6 R$ 1.200,00 R$ 172.800,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 4 6 6 R$ 1.000,00 R$ 144.000,00

CT-GRSA

Vistoria para acompanhamento da 
recuperação da UHE Risoleta 
Neves e operação da Fazenda 

Floresta

A definir Vistorias Alimentação 2 3 3 R$ 130,00 R$ 2.340,00
Café da 

manhã,almoço e 
jantar

SEMAD/IBAMA/FEAM ou qualquer 
outro orgão que colabore com a CT

PG 23 e PG 09 Terrestre 3 carros 4x4 durante a 
vistoria

CT-GRSA Vistorias Hospedagem 2 3 3 R$ 350,00 R$ 6.300,00

CT-GRSA Vistorias Aéreo 2 3 1 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 2 3 3 R$ 1.000,00 R$ 18.000,00

CT-GRSA
Vistoria  do GT-Manejo de Rejeitos 

(interação dos PGs CT-GRSA, CT-
Flor, CT-EI e CT-Infra)

A definir Vistorias Alimentação 2 10 3 R$ 130,00 R$ 7.800,00
Café da 

manhã,almoço e 
jantar

SEMAD/IBAMA/FEAM ou qualquer 
outro orgão que colabore com a CT

PG 23, PG 17, PG -25 
e PG 09

Aéreo e Terrestre
3 carros 4x4 durante a 

vistoria

CT-GRSA Vistorias Hospedagem 2 10 3 R$ 350,00 R$ 21.000,00

CT-GRSA Vistorias Aéreo 2 10 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 2 10 3 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00

CT-GRSA
Vistoria na Região Deltaica e 

Costeira do Baixo Doce (GT- Baixo 
Rio Doce)

A definir Vistorias Hospedagem 4 8 5 R$ 350,00 R$ 56.000,00 Não

IEMA/IBAMA/ICMBio/AGERH/ 
Incaper/IDAF/SEAP/SETADES 

/Professores de Universidades ou 
qualquer outro orgão que colabore 

PG 23 Aéreo e Terrestre
3 carros 4x4 durante a 

vistoria

CT-GRSA Vistorias Aéreo 4 8 1 R$ 1.200,00 R$ 38.400,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 4 8 5 R$ 1.000,00 R$ 160.000,00

CT-GRSA
 Acompnhamento do Plano de 

Manejo de Rejeitos ES A definir Vistorias Hospedagem 4 5 8 R$ 350,00 R$ 56.000,00 Não

IEMA/IBAMA/ICMBio/SEMAD/AGERH/
Professores de Universidades ou 

qualquer outro orgão que colabore 
com a CT Aéreo e Terrestre

3 carros 4x4 durante a 
vistoria

CT-GRSA Vistorias Aéreo 4 5 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 4 5 8 R$ 1.000,00 R$ 160.000,00

CT-GRSA
Participação em 

operações/vistorias de outras CTs A definir Vistorias Hospedagem 4 6 7 R$ 350,00 R$ 58.800,00 Não

IEMA/IBAMA/ICMBio/SEMAD/AGERH/
Professores de Universidades ou 

qualquer outro orgão que colabore 
com a CT

Aéreo e Terrestre
2 carros 4x4 durante a 

vistoria

CT-GRSA Vistorias Aéreo 4 6 1 R$ 1.200,00 R$ 28.800,00

CT-GRSA Vistorias Transporte 4 2 7 R$ 1.000,00 R$ 56.000,00

CT-SHQA Acompanhamento do GTA PMQQS Trimestral Vistorias Hospedagem 4 5 6 R$ 350,00 R$ 42.000,00 Não
ANA, IBAMA, AGERH, IEMA, ICMBIO, 

IGAM, OUTROS.
PG  38 Aéreo e Terrestre

Terrestre com veículo 
4x4 e embarcação 

Obs. Já ocorreu deslocamento ferroviário. 

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos 
com encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), 

Favor justificar. Não entendemos a relação entre os 
programas de gestão PG22 e PG41 com vistorias 
em campo. Essas vistorias deveriam focar nos 
programas com execução em campo e serem 
realizadas pelas CTs.

A vistoria do GAT é realizada a nível de análise de paisagem 
verificando a interações entre os programas e a execução dos 
programas de uma forma mais ampla, auxiliando as CTs nas suas 
análises mais específicas. Verifica-se que alguns programas 
possuem interações e nem sempre estas características são 
levadas em consideração. Realizando vistorias de forma mais 
ampla, com equipes multidisciplinares e olhares distintos, pode-
se ter uma análise mais abrangente da execução dos programas. 
Também serão selecionados os temas mais complexos para 
verificação em campo, possibilitando o apoio às CTs. Ressalta-se 
que os integrantes do GAT não realizam fiscalizações do Ibama, 
apenas de apoio ao Comitê.

Favor informar número exato de participantes e 
quantidade de dias por vistoria. Para fins de 
estimativa, consideramos 6 participantes e 2 dias 
por vistoria.
Para fins de estimativa, consideramos:
a) 2 dias por evento;
b) 6 participantes.

Planejamento Anual das demandas relacionadas às atividades em campo do CIF e CT

A previsão das vistorias deverá ser expressa na mesma linha, sem necessidade de repetir em cada linha a demanda mês a mês.

A Vistoria terá um total de 10 dias, perfazendo 
desde a área do rompimento da barragem até a  
foz do rio Doce.

Necessário mais detalhes sobre esse evento, não é 
possível orçar apenas com essas informações.

Duração de 8 dias (1 dia 
planejamento/organização, 2 deslocamento, 5 
vistoria). Vistoria na porção capixaba do rio Doce, 
com bjetivo de acompanhamento das 
intervenções do PMR bem como 
acompanhamento dos estudos desenvolvidos 

Sugerimos que a CT realize 02 vistorias por ano 
nessa categoria, em função de que o impacto nessa 
região ainda está em fase de avaliação. Por isso, só 
seria aplicável a realização de auditoria no 2º 
semestre de 2021.

Vistoria pelas áreas de abrangência do GT Baixo 
Doce e reunião de alinhamento dos técnicos no 
primeiro e último dia de campo (Duração de 5 
dias)

Participação dos membros da CT para acompanhar as 
operações WATU ou Augeas, ou outra operação de 
fiscalização procedida pelos órgãos ambientais.

O GT do baixo doce avalia 4 campanhas anuais, uma a cada 
estação, desta forma mantém-se a necessidade 
programada.

Sugerimos que a CT realize 02 vistorias por ano 
nessa categoria, considerando que o processo de 
licenciamento planejado na execução do programa 
já prevê vistoria dos órgãos competentes.

Sugerimos aumentar o intervalor mínimo entre as 
vistorias para percepção de avanço nos resultados.

A CT discorda e entende necessário manter a atividdae 
para fiscalização do programa. Devem ser voltados todos 
os valores ao originais. Preve-se uma campanha por 
estação, o que permite um bom acompanhamento da 
evolução.

Devem ser voltados todos os valores ao originais. Todavia a 
quantidade de vistorias prevista pela Ct foi ajustado para 
02, por termos interface com os orgãos que farão a vistoria 
pelo processo de licenciamento.

CT mantém a solicitação visto a previsão de maior número 
de relatórios com resultados em 2021

A duração das vistorias dependerá da organização 
de outras CTs. Pode-se colocar uma média de 07 
dias. 

Duração de 3 dias

Duração de 5 dias

Considerar 07 dias incluindo reunião e 
deslocamento. 

Considerar 15 dias, por operação. 

ações concomitantes e comuns às oficinas 
programadas.

Data e Período a definir (2 dias)

2. Vistorias



CT/CIF Evento
Frequência do 

evento
Atividade Despesa

Quantidade de 
eventos para o ano

Número de 
participantes 

por evento
Diárias Valor Unitário Valor Total Alimentação

Órgão/Instituição representante da 
CT

Programa 
relacionado

Deslocamento 
(aéreo ou terrestre) 
antes e após evento

Tipo de Transporte 
durante o evento

Infraestrutura/Locação de 
Equipamento (sala de reunião, drone, 

projetor etc)
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-SHQA Vistorias Aéreo 4 5 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-SHQA Vistorias Transporte 4 5 6 R$ 1.400,00 R$ 168.000,00

CT-SHQA Vistorias Embarcação 4 5 6 R$ 200,00 R$ 72.000,00

CT-SHQA Acompamento do GT 
Abastecimento 

Mensal Vistorias Hospedagem 6 9 3 R$ 0,00 R$ 0,00 Não
ANA, COPASA, IEMA, AGERH, SEDURB, 

IGAM, OUTROS
PG 32 Aéreo e Terrestre

Terrestre com veículo 
4x4 Assunto judicializado, portanto essa vistoria será 

realizada pela perícia da 12ª Vara.

CT-SHQA Vistorias Aéreo 6 9 1 R$ 0,00 R$ 0,00

CT-SHQA Vistorias Transporte 6 3 3 R$ 0,00 R$ 0,00

CT-SHQA Acompanhamento do GT 
Esgotamento

Trimestral Vistorias Hospedagem 4 6 3 R$ 350,00 R$ 25.200,00 Não
ANA, COPASA, IEMA, AGERH, SEDURB, 

IGAM, OUTROS
PG 31 Aéreo e Terrestre

Terrestre com veículo 
4x4

Obs. Já ocorreu deslocamento ferroviário. 

CT-SHQA Vistorias Aéreo 4 6 1 R$ 1.200,00 R$ 28.800,00

CT-SHQA Vistorias Transporte 4 2 3 R$ 1.400,00 R$ 33.600,00

CT-BIO Vistoria de acompanhamento da 
Cláusula 165 (ambiente dulcícola)

trimestral Vistorias Alimentação 2 5 5 R$ 130,00 R$ 6.500,00 Sim Ibama, IEMA, ICMBIO, IEF, Assessorias Cláusula 165 Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4

Saídas de campo com duração de 5 dias; 
Haverá necessidade de transporte por 
embarcação; EPI para toda equipe, 
hospedagem e alimentação

Nas vistorias das cláusulas da CTBIO, sugerimos a 
realização de uma no período seco e outra no 
chuvoso.

CT-BIO Vistorias Hospedagem 2 5 5 R$ 350,00 R$ 17.500,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 2 5 1 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00

CT-BIO Vistorias Transporte 2 3 5 R$ 1.400,00 R$ 42.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 2 5 3 R$ 200,00 R$ 18.000,00

CT-BIO Vistorias EPIs 2 5 3 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO Vistoria de acompanhamento da 
Cláusula 165  (ambiente marinho)

trimestral Vistorias Alimentação 2 5 5 R$ 130,00 R$ 6.500,00 Sim Ibama, IEMA, ICMBIO, Assessorias Cláusula 165 Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4

Saídas de campo com duração de 5 dias; 
Haverá necessidade de transporte por 
embarcação; EPI para toda equipe, 
hospedagem e alimentação

Nas vistorias da cláusula 165, sugerimos a 
realização de uma no período seco e outra no 
chuvoso.

CT-BIO Vistorias Hospedagem 2 5 5 R$ 350,00 R$ 17.500,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 2 5 1 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00

CT-BIO Vistorias Transporte 2 3 5 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 2 3 3 R$ 200,00 R$ 10.800,00

CT-BIO Vistorias EPIs 2 3 3 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO
Vistoria de acompanhamento da 

Cláusula 165  (análises 
laboratoriais)

semestral Vistorias Alimentação 1 5 5 R$ 130,00 R$ 3.250,00 Sim Ibama, IEMA, ICMBIO, IEF, Assessorias Cláusula 165 Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4

Saídas de campo com duração de 5 dias; 
Haverá necessidade de transporte por 
embarcação; EPI para toda equipe  
hospedagem e alimentação

Para análises laboratoriais, sugerimos a realização 
de uma  vistoria no ano, dado a frequência de 
coleta.

CT-BIO Vistorias Hospedagem 1 5 5 R$ 350,00 R$ 8.750,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 1 5 1 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00

CT-BIO Vistorias Transporte 1 3 5 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 1 5 3 R$ 200,00 R$ 9.000,00

CT-BIO Vistorias EPIs 1 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO

Atividades de acompanhamento 
de uma campanha de coleta de 

dados do PMBA (anexo 3 - 
monitoramento do 

semestral Vistorias Alimentação 1 5 5 R$ 130,00 R$ 3.250,00 Sim Ibama, IEMA, ICMBIO, IEF, Assessorias Cláusula 166 Terrestre
Terrestre com veículo 

4x5

Saídas de campo com duração de 5 dias; 
Haverá necessidade de transporte por 
embarcação; EPI para toda equipe

Para vistorias do PMBA, sugerimos a realização de 
uma  vistoria no ano, dado a frequência de coleta.

CT-BIO Vistorias Hospedagem 1 5 5 R$ 350,00 R$ 8.750,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 1 5 1 R$ 1.200,00 R$ 6.000,00

CT-BIO Vistorias Transporte 1 3 5 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 1 5 3 R$ 200,00 R$ 9.000,00

CT-BIO Vistorias EPIs 1 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO
Acompanhamento monitoramento 

fauna aquática da Cláusula 165 
(porção mineira)

trimestral Vistorias Alimentação 2 4 5 R$ 130,00 R$ 5.200,00 Sim IEF PG 28 Aéreo e Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4

Saídas de campo com duração de 5 dias; 
Haverá necessidade de transporte por 
embarcação; EPI para toda equipe  
hospedagem e alimentação

Nas vistorias das cláusulas da CTBIO, sugerimos a 
realização de uma no período seco e outra no 
chuvoso.

CT-BIO Vistorias Hospedagem 2 4 5 R$ 350,00 R$ 14.000,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 2 4 1 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00

CT-BIO Vistorias Transporte 2 2 5 R$ 1.000,00 R$ 20.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 2 4 3 R$ 200,00 R$ 14.400,00

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

com encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), 
motorização mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global 
Positioning System) e Sonar com tela diagonal mínima de 
4,3” Dual Beam. Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III 
Homologado pela Marinha para todos os passageiros (3 
tamanho G até 110 Kg e 3 tamanho GG até 130 Kg), boia 
circular com cabo de retinida de 20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 4 
pessoas (3 técnicos + Comandante), desejável assentos As vistorias têm o objetivo de verificar as melhorias 
executadas pela Fundação Renova nas Estações de 
Tratamento de Água e nas captações alternativas nos 
municípios e nas localidades atingidas, de forma a 
certificar a consonância do que é relatado ao juízo e do que 
efetivamente se registra no local. Além disso, CT-SHQA 
poderá reportar à Fundação os ajustes que ainda restam a 
concluir nos sistemas, possibiliatando um melhor 
atendimento aos municípos, as suas autarquias e às 
concessionárias. É importante considerar que, embora o 
PG-32 tenha sido judicializado, conforme informado nas 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Vistórias à campo e Acompanhamento a campo 
do Eixo Prioritário 9 - Não esta sendo considerado 
dias em campo e sim, quantidade de solicitação 
(evento)

2. Vistorias



CT/CIF Evento
Frequência do 

evento
Atividade Despesa

Quantidade de 
eventos para o ano

Número de 
participantes 

por evento
Diárias Valor Unitário Valor Total Alimentação

Órgão/Instituição representante da 
CT

Programa 
relacionado

Deslocamento 
(aéreo ou terrestre) 
antes e após evento

Tipo de Transporte 
durante o evento

Infraestrutura/Locação de 
Equipamento (sala de reunião, drone, 

projetor etc)
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-BIO Vistorias EPIs 2 4 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO Vistoria de acompanhamento da 
Cláusula 168

Quadrimestral Vistorias Alimentação 2 5 8 R$ 130,00 R$ 10.400,00 Sim Ibama, IEMA, ICMBIO, IEF, Assessorias Cláusula 168 Aéreo e Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4

hospedagem para 8 dias; 2 veículos para 
8 dias; embarcação para 08 dias; 04 
passagens (ida e volta VIX-BH/BH-VIX 
para 04 pessoas); EPI para toda equipe

CT-BIO Vistorias Hospedagem 2 5 8 R$ 350,00 R$ 28.000,00

CT-BIO Vistorias Aéreo 2 4 1 R$ 1.200,00 R$ 9.600,00

CT-BIO Vistorias Transporte 2 2 8 R$ 1.000,00 R$ 32.000,00

CT-BIO Vistorias Embarcação 2 5 3 R$ 200,00 R$ 18.000,00

CT-BIO Vistorias EPIs 2 5 1 R$ 0,00 R$ 0,00 Detalhar tipo/especificações dos EPIs. Sem essa 
informação, não é possível orçar.

Bota EPI impermeável cano alto, Protetor solar fator 50, 
repelente, capa de chuva e perneira.

CT-BIO

Acompanhamento do Plano de 
Trabalho de consolidação do PERD 

e acompanhamento do 
planejamento/implantação das 

mensal Vistorias Hospedagem 6 4 3 R$ 350,00 R$ 25.200,00 Não IEF, SEMAD PG39 Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4
nenhum

CT-BIO Vistorias Aéreo 6 4 3 R$ 1.200,00 R$ 86.400,00

CT-BIO Vistorias Transporte 6 2 3 R$ 150,00 R$ 5.400,00

CT-INFRA Visitas aos reassentamentos de 
Mariana 

semestral Vistorias Hospedagem 2 10 2 R$ 350,00 R$ 14.000,00 Não Governo de MG e Prefeituras PG08 Terrestre Terrestre com veículo nenhum
1 dia por visita

CT-INFRA Vistorias Transporte 2 4 2 R$ 1.000,00 R$ 16.000,00

CT-INFRA Visitas ao reassentamento de 
Gesteira e à Barra Longa

quadrimestral Vistorias Hospedagem 3 10 2 R$ 350,00 R$ 21.000,00 Não Governo de MG e Prefeituras PG08 e 10 Terrestre Terrestre com veículo nenhum
1 dia por visita

CT-INFRA Vistorias Transporte 3 4 2 R$ 1.000,00 R$ 24.000,00

CT-INFRA Visita à Usina de Candonga anual Vistorias Hospedagem 1 10 2 R$ 350,00 R$ 7.000,00 Não Governo de MG e Prefeituras PG09 Terrestre Terrestre com veículo nenhum
1 dia por visita

CT-INFRA Vistorias Transporte 1 4 2 R$ 1.000,00 R$ 8.000,00

CT-INFRA Trabalhos de Campo/Assembleias bimestral Vistorias Hospedagem 3 4 2 R$ 350,00 R$ 8.400,00 Não Governo de MG e Prefeituras PG08, 09 e 10 Terrestre Terrestre com veículo nenhum
1 dia por visita

CT-INFRA Vistorias Transporte 3 2 2 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00

CT-SAUDE
Acompanhamento de todos os 

programas inseridos dentro da CT 
Saúde nos territórios

Quinzenal Vistorias Alimentação 4 5 3 R$ 130,00 R$ 7.800,00
Café da manhã, 

lanche, almoço e 
jantar

MS, MG, ES e municípios
Todos 

interrelacionados ao 
Programa da Saúde

Aéreo e Terrestre
Terrestre com veículo 

4x4
nenhum

CT-SAUDE Vistorias Hospedagem 4 5 3 R$ 350,00 R$ 21.000,00

CT-SAUDE Vistorias Aéreo 4 5 3 R$ 1.200,00 R$ 72.000,00

CT-SAUDE Vistorias Transporte 4 5 3 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00

CT-SAUDE Vistorias Embarcação 4 5 3 R$ 200,00 R$ 36.000,00

CT-EI Visitas Técnicas Mensais Vistorias Alimentação 4 5 3 R$ 130,00 R$ 7.800,00 8
Coordenador e demais membros 

escolhidos pela CT
42, 15, 16, 17, 18, 

19, 20
Aéreo e Terrestre Terrestre com veículo Nenhum

CT-EI Vistorias Hospedagem 4 5 3 R$ 350,00 R$ 21.000,00

CT-EI Vistorias Aéreo 4 5 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-EI Vistorias Transporte 4 3 3 R$ 1.000,00 R$ 36.000,00

SECEX/ES
Acompanhamento de programas e 
mobilização de municípios

semestral Vistorias Hospedagem 6 4 6 R$ 350,00 R$ 50.400,00 Não SEAMA PG 22 e 41 Terrestre terrestre com veículo nenhum Serão percorridos os 11 municípios atingidos pelo 
desastre no ES, em grupo de 2 ou 3.

Não reconhecemos essa unidade ES da SECEX. Favor 
fornecer mais detalhes.

SECEX/ES Vistorias Transporte 6 2 6 R$ 1.000,00 R$ 72.000,00

CT-IPCT
Acompanhamento dos programas 
e territórios

bimestral Vistorias Alimentação 4 3 3 R$ 130,00 R$ 4.680,00
Café da manhã, 
lanche, almoço e 
jantar

Coordenador e demais membros 
escolhidos pela CT

PGs 03 e 04 Aéreo e Terrestre
Terrestre com veículo 
4x4

nenhum
Em algumas vistorias de campo serão necessários 
transportes aquaticos por meio de barcos,lanchas 
e canoas

CT-IPCT Vistorias Hospedagem 4 3 3 R$ 350,00 R$ 12.600,00

CT-IPCT Vistorias Aéreo 4 3 1 R$ 1.200,00 R$ 14.400,00

CT-IPCT Vistorias Transporte 4 1 3 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00

CT-IPCT Vistorias Embarcação 4 3 3 R$ 200,00 R$ 21.600,00

CT-OS

Acompanhamento presencial das 
oficinas de capacitação realizadas 

pela Fundação Renova para o 
Programa de Proteção Social-  PPS

De acordo com a 
genda da F.R 

Vistorias Alimentação 4 5 3 R$ 130,00 R$ 7.800,00
Café da manhã, 
lance almoço e 

jantar

Membros a serem escolhidos pela 
CTOS

PG 05 Aéreo e Terrestre Terrestre com veículo nenhum

CT-OS Vistorias Hospedagem 4 5 3 R$ 350,00 R$ 21.000,00

CT-OS Vistorias Aéreo 4 5 1 R$ 1.200,00 R$ 24.000,00

CT-OS Vistorias Transporte 4 5 3 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00

o Comitê Gestor da Crise Ambiental na Bacia do Rio Doce 
foi estabelecido pelo Decreto nº 3896-R, de 13/11/2015 e 
estruturado pelo Decreto nº 4263-R, de 18/06/18. As 
vistorias são necessárias para o devido acompanhamento 
dos Programas.

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 
Equipamentos: GPS (Global Positioning System) e Sonar com tela 
diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. Salvatagem: Colete salva 
vidas  Classe III Homologado pela Marinha para todos os 
passageiros (2 tamanho G até 110 Kg e 2 tamanho GG até 130 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. 
Para fins de estimativa, foi considerado o valor de 
R$ 200,00 por pessoa e a realização de 3 viagens 
por dia de vistoria.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 6 pessoas (5 técnicos + 
Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo a plena 
carga de 0,25 (m), motorização mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS 
(Global Positioning System) e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” 
Dual Beam. Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  Barco 
de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos + 
Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo a plena 
carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. Equipamentos: GPS 
(Global Positioning System) e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” 
Dual Beam. Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (2 tamanho G até 110 Kg e 2 
tamanho GG até 130 Kg).

  

Área costeira marinha:  Barco de fibra de vidro 6 pessoas (5 técnicos + 

O plano está em fase de elaboração, com 
negociação da realização da implantação pelos 
estados. Necessário aguardar as definições do PERD 
para planejar as vistorias.

Locais com profundidade superior a 1,5 metros ou com 
correnteza:  Barco de alumínio com capota náutica para 6 
pessoas (5 técnicos + Comandante), desejável assentos com 
encosto, calado máximo a plena carga de 0,25 (m), motorização 
mínima de 40 hp. Equipamentos: GPS (Global Positioning System) 
e Sonar com tela diagonal mínima de 4,3” Dual Beam. 
Salvatagem: Colete salva vidas  Classe III Homologado pela 
Marinha para todos os passageiros (3 tamanho G até 110 Kg e 3 
tamanho GG até 130 Kg), boia circular com cabo de retinida de 
20 m

Locais com profundidade inferior a 0,8 metros e sem correnteza:  
Barco de alumínio com capota náutica para 4 pessoas (3 técnicos 
+ Comandante), desejável assentos com encosto, calado máximo 
a plena carga de 0,15 (m), motorização mínima de 25 hp. 

Favor informar tipo/especificações da embarcação. Para 
fins de estimativa, foi considerado o valor de R$ 200,00 
por pessoa e a realização de 3 viagens por dia de vistoria.

Nas vistorias das cláusulas da CTBIO, sugerimos a 
realização de uma no período seco e outra no 
chuvoso.

Vistoria dos membros da CTBIO para acompanhamento das 
atividades de planejamento e da execução dos projetos de 
implantação do PERD inclusive alinhamento com o gestor da UC. 
Apesar de entender que é necessário aguardar as definições do 
PERD para o planejamento da vistoria, o orçamento para tal deve 
estar disponível quando da organização. Portanto, a referida 
vistoria deve ser orçada e posteriormente a vistoria terá o seu 
planejamento detalhado considerando o numero de pessoas e 
dias já estipulado.

A agenda das oficinas executadas pela F.R, ainda 
não foi apresntada para a CTOS. 

Dependendo da localidade de onde a ação a ser 
acompanhada esteja, haverá necessidade de 
hospedagem com café da manhã no período.

Em algumas vistorias de campo serão necessários 
transportes aquaticos por meio de barcos,lanchas 
e canoas

2. Vistorias



CT/CIF Evento
Frequência do 

evento
Atividade Despesa

Quantidade de 
eventos para o ano

Número de 
participantes 

por evento
Diárias Valor Unitário Valor Total Alimentação

Órgão/Instituição representante da 
CT

Programa 
relacionado

Deslocamento 
(aéreo ou terrestre) 
antes e após evento

Tipo de Transporte 
durante o evento

Infraestrutura/Locação de 
Equipamento (sala de reunião, drone, 

projetor etc)
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-OS
Visitas Técnicas para 

monitoramento de todos os 
programas no escopo da cTOS

bimensais Vistorias Alimentação 4 5 3 R$ 130,00 R$ 7.800,00
Café da manhã, 
lance almoço e 

jantar

Coordenador e demais membros 
escolhidos pela CT

Todos os programas 
referentes à CTOS 

nos territorios 
Aéreo e Terrestre Terrestre com veículo Nenhum

CT-OS Vistorias Hospedagem 4 5 3 R$ 350,00 R$ 21.000,00

CT-OS Vistorias Aéreo 4 5 3 R$ 1.200,00 R$ 72.000,00

CT-OS Vistorias Transporte 4 5 3 R$ 1.000,00 R$ 60.000,00

R$ 3.583.640,00

Dependendo da localidade de onde a ação a ser 
acompanhada esteja, haverá necessidade de 
hospedagem com café da manhã no período. O 
período de duração e datas seráo deiifnidos de 
acordo com as demandas. 

2. Vistorias



CT/CIF Atividade Tipo de Demanda Detalhamento Quant Valor Unitário Valor Total Justificativa técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - Projeto "Gerenciamento de Áreas 
Contaminadas"

0 R$ 0,00 R$ 0,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em desenvolvimento de projetos de gerenciamento de áreas contaminadas, 
especialmente de Avaliação de Risco à Saúde Humana baseados em metodologias como o 
Risk Assessment Guidance for Superfund – Human Evaluation (USEPA, 1989), Risk Based 
Corrective Action (RBCA), Planilhas de Risco CETESB e Avaliação de Risco Ecológico. 
Deverão ser contratados : 
2 (dois) profissionais para Minas Gerais e 2 (dois) profissionais para o Espírito Santo.
- Formações na área de geologia, engenharia ambiental e engenharia química.
- experiência mínima de 5 anos no tema;

Tema está judicializado com indicação de perícia. Nossa proposta é aguardar 
decisões no âmbito da 12 vara (eixo 2) para definição do escopo a ser 
contratado.

Contratação de  1 Especialistas e 1 analistas para  para realizar  Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de acompanhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - 
Projeto "Gerenciamento de Áreas Contaminadas" - 8 relatórios, cada relatório com tempo 
estimado de análise de 320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - Projeto "Plano de Manjeo de 
Rejeitos"

4 R$ 43.780,00 R$ 175.120,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em desenvolvimento de projetos de recuperação de áreas degradadas. 
- Formações na área de engenharia agronomica, agronomia, engenharia ambiental e 
geografia
- experiência mínima de 5 anos no tema;
*Formações em áreas similares/equivalentes, diferentes das listadas são aceitáveis, caso 
o contratado seja especialista no assunto.

A previsão de entrega do programa em 2021 são 4 relatórios do plano de 
manejo de rejeito (Trecho 13 e 14, Trecho 15 - já entregue,Trecho 16 e Trecho 
17 (marinho). Proposta de revisar quantitativos conforme cronograma de 
entrega enviado ao CIF.

Contratação de  01 Especialistas e 01 analista para para realizar Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - 
Projeto "Plano de Manjeo de Rejeitos" 8 relatórios, cada relatório com tempo estimado de análise 
de 320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - Projeto "Estudos 
Complementares"

2 R$ 43.780,00 R$ 87.560,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em desenvolvimento de projetos de recuperação de rios (Projetos 
Renaturalização e Lagoas marginais). 
- Formações na área de engenharia ambiental, geografia, biologia.
- experiência mínima de 5 anos no tema;
*Formações em áreas similares/equivalentes, diferentes das listadas são aceitáveis, caso 
o contratado seja especialista no assunto, como Liminologista ou ecólogo.

Ok.

Contratação de  01 Especialistas e 01 analista para pa ra realizar Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - 
Projeto "Estudos Complementares" 2 relatórios, cada relatório com tempo estimado de análise de 
320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - Estudos de transporte e 
comportamento de rejeitos nos rios impactados

2 R$ 43.780,00 R$ 87.560,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em comportamento hidrossedimentológico /geomorfológico de bacias 
hidrográficas, transporte e deposição de sedimentos/rejeitos e dinâmica fluvial.
- Formações na área de geografia, geologia, engenharia ambiental, engenharia civil;
- experiência mínima de 5 anos no tema;
*Formações em áreas similares/equivalentes, diferentes das listadas são aceitáveis, caso 
o contratado seja especialista no assunto.

OK.

Contratação de  01 Especialistas e 01 analista para para realizar Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - 
Estudos de transporte e comportamento de rejeitos nos rios impactados - 2 relatórios, cada 
relatório com tempo estimado de análise de 320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - Plano de Manejo de Rejeitos 
Marinho

0 R$ 0,00 R$ 0,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em comportamento de dinâmica marinha, em especial sedimentação 
marinha, e morfologia de plataforma continental;
- Formações na área de oceanografia, geologia (especialidade marinha), biologia marinha.
- experiência mínima de 5 anos no tema.
*Formações em áreas similares/equivalentes, diferentes das listadas são aceitáveis, caso 
o contratado seja especialista no assunto.

Demanda já contemplada na linha 5 (ok).

Contratação de  01 Especialistas e 01 analista para para realizar Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - 
Plano de Manejo de Rejeitos Marinho - 3 relatórios, cada relatório com tempo estimado de análise 
de 320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Manejo de Rejeitos - GT do baixo Doce

2 R$ 43.780,00 R$ 87.560,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, e estudos apresentandos 
à CT-GRSA

Programa 23

.- Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência em pedologia.
- experiência mínima de 5 anos com o tema;
- Formações na área de geografia, geologia, engenharia ambiental.
*Formações em áreas similares/equivalentes, diferentes das listadas são aceitáveis, caso 
o contratado seja especialista no assunto.

OK.
Contratação de  01 Especialistas e 01 analista para para realizar Serviço de análise técnica de nível 
superior para auxílio nas atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - GT 
do baixo Doce - 2 relatórios, cada relatório com tempo estimado de análise de 320 h por relatório

CT-GRSA Serviços Técnicos Imagens de satélite Sob demanda 17 R$ 0,00 R$ 0,00 Comprovação de informações ou investigação Diversos
 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

Podem ser necessárias imagens mais atualizadas do que as que a Fundação possui. Manter no 
orçamento o imageamento de todo o Rio Doce e zona costeira de acordo com os 17 trechos dos 
planos de manejo. VERIFICAR COM A ÁREA TECNICA

CT-GRSA Serviços Técnicos
Análise química e 
laboratorial

Sob demanda 0 R$ 0,00 R$ 0,00 Comprovação de informações ou investigação Diversos
 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

A fundação Renova só tem serviços laboratóriais contratados para serviços específicos, com 
parâmetros e pontos de coleta previamente definidos. LOGO é ESTRITAMENTE NECESSÁRIO a 
previsão de análises químicas e laboratoriais independentes como contraponto às análises 
realizadas pela Fundação.  VERIFICAR COM A ÁREA TECNICA

CT-SHQA Serviços Técnicos
Análise química e 
laboratorial

Coletas de análises e água e sedimento em ações 
emergênciais ou que requeiram contraprova. 

Sob demanda R$ 0,00 R$ 0,00 Investigação para tomada de decisão, verificação analítica, resposta 
a demandas emergênciais. 

PGs 31, 32 e 38
As análises serão demandadas quando e se necessárias, tendo particularidades de acordo 
com a necessídade de resposta que se pretende apresentar. Ressalta-se que para o ano 
de 2019 não foi necessária a utilização deste recurso.

 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

A CT-SHQA concorda, desde que não haja burocracia que impeça ou dificulte os devidos processos 
ou trâmites para a realização da atividade por esta CT. Além disso, caso seja necessária alguma 
análise química e laboratorial que a Fundação Renova não possua, ou que não atenda às exigências 
do estudo ou trabalho a ser desenvolvido ou que não seja disponibilizada pela fundação, o seu o 
custeio será requisitado mediante recurso já disponível no orçamento anual desta CT-SHQA.

CT-BIO Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Conservação da Biodiversidade

4 R$ 480.000,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, relatórios de resultados, 
pesquisas científicas ou similares discutidos no âmbito da CT-BIO.

Programa 28 - 
Cláusula 164, 165 

e 166

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 biólogo com experiência/formação conservação de ecossistemas aquáticos;
-  1 geólogo/geógrafo com experiência em ambientes aquáticos e geoprocessamento ;                                                           
- 1 profissional  nível superior com experência em sistema de gestão de dados.                                                                                           
 - 1 profissional nível superior com experiência de campo em emergências ambientais; 
* formações em áreas similares/equivalentes são aceitáveis para todos

Especialista a R$ 550,00/hora 
Analista a R$ 250,00/hora
a) Considerando que serão 2 relatórios/entregas importantes para análise 
(relatório semestral)
b) Considerando estimativa de 4 profissionais, sendo 2 especialistas e 2 
analistas. 
c) Considerando um total de 150 horas por produto.
R$ 240.000,00 por relatório.
TOTAL de R$ 480.000,00.

CT-GRSA Serviços Técnicos
Sobrevôo de 
helicóptero

 Sobrevôo rio e mar (1 dia cada) 4 R$ 0,00 R$ 0,00 Suporte a CT Diversos  Item não orçado devido à possibilidade de ser realizados por drones. 

A CT realiza dois tipos de sobrevoo, marinho e terrestre. o Sobrevoo Marinho se torna impossível 
de ser realizado por drone devido à extensão a ser vistoriada.  o Sobrevoo terrestre da calha do rio 
Doce também não pode ser realizado por drone, devido à extensão da calha e ainda por ter entre 
os vários objetivos verificar a condição específica do rio Doce em um dia. Os sobrevoos serão de um 
só dia com saíde e retorno de Vitória ou BH no mesmo dia. Mantemos a solicitação.

Segundo o TAC-GOV, as despesas relacionadas a serviços técnicos devem ser comprovadamente relacionadas  à fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos Programas.

Planejamento Anual para contratação de serviços técnicos para auxiliar atividades do CIF e das CTs

3. Serviços Técnicos



CT/CIF Atividade Tipo de Demanda Detalhamento Quant Valor Unitário Valor Total Justificativa técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-SHQA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Especialista de notório saber ou empresa especializada, 
para prestar apoio a tomada de decisão em questões 
que fogem ao conhecimento dos técnicos, e ou, 
demandas que ultrapassem a capacidade de resposta 
da atual estrutura da CT.

Sob demanda R$ 200.000,00
Dada a dinâmica do desastre e as proposrsões do mesmo, existem 
campos de conhecimento que não são preenchidos pelos técnicos 
da CT.

PGs 31, 32 e 38  Considerou-se 4 relatórios técnicos ao custo de R$ 50.000,00 cada. 

A CT-SHQA concorda, desde que esse quantitativo seja o suficiente para atender às demandas do 
CIF que são encaminhadas a esta CT, especificamente nos casos em que não houver membro ou 
colaborador com expertise na área demandada para realização do estudo ou trabalho. Contudo, 
verificada a necessidade de novas contratações, o seu o custeio será requisitado mediante recurso 
já disponível no orçamento anual desta CT-SHQA.

CT-SHQA Serviços Técnicos
Sobrevôo de 
helicóptero

sobrevôo na calha do rio Doce, lagoas, e regiões 
costeira e marinha. 

Sob demanda R$ 0,00 R$ 0,00

Verificação do comportamento do rio Doce, lagoas, e regiões 
costeira e marinha. Os sobrevoos permitem uma visão macro de 
toda a extensão do impacto no trecho continental e avaliação do 
comportamento hidráulico do rio e tributários. 

PGs 31, 32 e 38
Os sobrevoos realizados ao longo das áreas citadas até a presente data, estão ancorados 
em um Auto de Intimação do IEMA, custeado pela SAMARCO. 

 Item não orçado devido à possibilidade de ser realizados por drones. 
Esclarecemos que se trata de sobrevoo marinho ou por toda a calha em um só dia, com saíde e 
retorno de Vitória ou BH no mesmo dia. Por esta razão, torna-se inviável a sua realização por meio 
de drones.

CT-BIO Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Conservação da Fauna e Flora Terrestre

1 R$ 165.000,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, relatórios de resultados, 
pesquisas científicas ou similares discutidos no âmbito da CT-BIO.

Programa 30 - 
Cláusula 168

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 biólogo com experiência/formação em conservação da biodiversidade, ecossistemas 
terrestres e aquáticos, fauna e flora;
* formações em áreas similares/equivalentes são aceitáveis para todos

 Considerando:
a) Especialista a R$ 550,00/hora;
b) Que serão 2 relatórios/entregas importantes para análise (relatório 
semestral);
c) 1 profissional envolvido;
s) Total de horas de 150h por produto.
R$ 82.500,00 por produto.
TOTAL de R$ 165.000,00. 

CT-BIO Serviços Técnicos
Contratação de 
estudos técnicos por 
produto

Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio 
nas atividades de companhamento do Programa de 
Consolidação de Unidades de Conservação

1 R$ 165.000,00
Elaboração de minuta de análise técnica e auxílio na emissão de 
pareceres relacionados a planos, projetos, relatórios de resultados, 
pesquisas científicas ou similares discutidos no âmbito da CT-BIO.

Programa 39 - 
Cláusula 181 e 

182

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 profissioanal de nível superior com experiência/formação em conservação da natureza 
ou gestão de áreas protegidas;
* formações em áreas similares/equivalentes são aceitáveis para todos

 Considerando:
a) Especialista a R$ 550,00/hora;
b) Que serão 2 relatórios/entregas importantes para análise (relatório 
semestral);
c) 1 profissional envolvido;
s) Total de horas de 150h por produto.
R$ 82.500,00 por produto.
TOTAL de R$ 165.000,00. 

CT-SHQA Serviços Técnicos Imagens de satélite
Aquisção de imageamento elaborado por satélite 
quando em data passada 

Sob demanda R$ 0,00 R$ 0,00 Investigação, acompamento de intervernções e acoampamento do 
regime hiodraulico do rio Doce e tributários 

PGs 31, 32 e 38
As imagens são demandadas quando forem necessárias de acordo com a necessídade de 
resposta que se pretende apresentar. Ressalta-se que para o ano de 2019 não foi 
necessária a utilização deste recurso.

 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

A CT-SHQA concorda, desde que não haja burocracia que impeça ou dificulte os devidos processos 
ou trâmites para a realização da atividade por esta CT. Além disso, caso seja necessária alguma 
imagem de satélite que a Fundação Renova não possua, ou que não atenda às exigências do estudo 
ou trabalho a ser desenvolvido ou que não seja disponibilizada pela fundação, o seu o custeio será 
requisitado mediante recurso já disponível no orçamento anual desta CT-SHQA.

CT-GRSA Serviços Técnicos Imagens de drone Sob demanda 17 R$ 2.500,00 R$ 42.500,00 Comprovação de informações ou investigação Diversos Demanda já contemplada na linha 21.

CT-GRSA Serviços Técnicos Outros
Locação de drone para imageamento (12 meses ou sob 
demanda)

17 R$ 2.500,00 R$ 42.500,00 Suporte a CT Diversos

Contrato Renova para produção de imagens por meio de drone para 
acompanhamento de obras
Valor de R$ 2.500,00 para cada voo do drone por semana às obras, visitando 
15 pontos específicos, incluindo edição e disponibilização das imagens em 
drive e deslocamentos e logística da equipe.
VALOR TOTAL 17 áreas: R$ 2.500,00 x 17 = R$ 42.500,00.

CT-SHQA Serviços Técnicos
Levantamento 
aerofotogramétrico

Aquisção de imageamento elaborado em data 
presente, com curvas de nivel e alteamento.

Sob demanda R$ 0,00 R$ 0,00 Investigação, acompamento de intervernções e acoampamento do 
regime hiodraulico do rio Doce e tributários 

PGs 31, 32 e 38
As imagens são demandadas quando forem necessárias de acordo com a necessídade de 
resposta que se pretende apresentar. Ressalta-se que para o ano de 2019 não foi 
necessária a utilização deste recurso.

 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

A CT-SHQA concorda, desde que não haja burocracia que impeça ou dificulte os devidos processos 
ou trâmites para a realização da atividade por esta CT. Além disso, caso seja necessário algum 
levantamento aerofotogramétrico que a Fundação Renova não possua, ou que não atenda às 
exigências do estudo ou trabalho a ser desenvolvido ou que não seja disponibilizado pela Fundação, 
o seu o custeio será requisitado mediante recurso já disponível no orçamento anual desta CT-SHQA.

CT-SHQA Serviços Técnicos
Levantamento 
aerofotogramétrico

Aquisção de imageamento elaborado em data 
presente, com curvas de nivel e alteamento.

Sob demanda R$ 0,00 R$ 0,00 Investigação, acompamento de intervernções e acoampamento do 
regime hiodraulico do rio Doce e tributários 

PGs 31, 32 e 38 Em 2019 este recurso foi utilizado na Lagoa Juparanã. 
 Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir 
essas informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda. 

A CT-SHQA concorda, desde que não haja burocracia que impeça ou dificulte os devidos processos 
ou trâmites para a realização da atividade por esta CT. Além disso, caso seja necessário algum 
levantamento aerofotogramétrico que a Fundação Renova não possua, ou que não atenda às 
exigências do estudo ou trabalho a ser desenvolvido ou que não seja disponibilizado pela fundação, 
o seu o custeio será requisitado mediante recurso já disponível no orçamento anual desta CT-SHQA.

CT-GRSA Serviços Técnicos Outros
Embarcação com equipamento de navegação e 
salvatagem - cerca de 5 dias por vistoria

5 R$ 1.690,00 R$ 8.450,00 Suporte a CT Diversos

Considerando:
a) 1 vistoria, 5 dias por vistoria, 8 horas de atividades;
b) Combustível a R$ 5,00/litro;
c) Óleo motor náutico 2 tempos a R$ 50,00/litro;
c) Locação da embarcação a R$ 900,00/hora.

Total Locação: 5 dias x R$900,00 = R$ 4.500,00.
Total Combustível: 5 dias x 8 horas x 16 litros/hora x R$ 5,00 =R$ 3.200,00.
Total óleo motor náutico: R$ 50,00 x 3 litros  x 5 dias = R$ 750,00

GAT/CIF Serviços Técnicos Outros
Solução para Gerenciamento dos Programas pelo GAT e 
CTs

1 R$ 0,00 R$ 0,00
Necessidade de gestão dos programas, monitoramento dos 
resultados e cumprimento das metas

PG 22 e PG41
Espera-se a apresentação de 3 a 5 possibilidades de Programas/Softwares existentes para 
gerenciamento de projetos para escolha do que melhor se adequa às necessidades do CIF, 
GAT e CTs.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Aquisição de software de gerenciamento de projetos já disponível no mercado e que necessite de 
pequena customização para o acompanhamento dos programas pelas CTs, GAT e membros do CIF.  
Espera-se que com o software, o programa e os seus projetos possam ser acompanhados pelos 
interessados, visualizando as metas e indicadores, bem como a previsão de ações futuras. Fundação 
alegou que poderíamos usar seu sistema interno, o que não é possível visto que precisamos 
também aportar informações. Sugere-se orçar uma consultoria no primeiro semestre para avaliar a 
demanda do CIF e a possibilidade de integrar um programa de prateleira com o sistema da 
Fundação (160h) e para o segundo sempestre orçar a aquisição e customização do programa.

GAT/CIF Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Assessoria técnica ao CIF 2 R$ 0,00 R$ 0,00
Necessidade de apoiar o CIF em discussões técnicas advindas das 
pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias, relativas ao 
acompanhamento de programas

Todos
Trata-se de assessoria técnica a ser contratada de forma pontual para emissão de 
pareceres sobre assuntos que as CTs não possuem expertise e/ou capacidade operacional. 

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Assessoria a ser contratada para análise de relatórios que as CTs e o GAT não possuem expertise 
para fazê-la. Esta contratação será realizada de forma pontual a partir de demanda específica e 
quando solicitado. Para possibilitar o orçamento estipula-se a contratação de profissional sênior, 
com mestrado e 10 anos de experiência para análise relatório ou formulação de proposta a partir 
de relatórios/informações com dedicação de 100h totais por contratação.

3. Serviços Técnicos



CT/CIF Atividade Tipo de Demanda Detalhamento Quant Valor Unitário Valor Total Justificativa técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CIF Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Levantamento cadastral em áreas impactadas ou com 
possibilidade de impacto e tratamento estatístico

1 R$ 0,00 R$ 0,00
Necessidade de obtenção de dados demográficos relativiosà 
população das áreas atingidas visando à gestão dos programas, 
monitoramento dos resultados e cumprimento das metas

Todos
Esse item não foi orçado devido ao fato de a Fundação Renova já possuir essas 
informações, que poderão ser disponibilizadas à CT sob demanda.

Contratação de assessoria independente para contraponto e validação das informações que forem 
disponibilizadas ao CIF. A assessoria fará avaliação das informações repassadas pela Fundação e irá 
a campo para realizar levantamentos e entrevistas. o levantamento deverá ser realizado em todo o 
território considerando todas as categorias aprovadas pelo CIF. A contratação será feita para uma 
amostra de cerca de 5% do universo de atingidos abrangendo as diversas categorias - visando a 
garantir um nivel de confiança de 95% com p < 0,05 . Pesquisa estatística contendo relatório com 
amostra de 5% do universo de pessoas atingidas estimadas nas áreas definidas pelas deliberações 
do CIF e o TTAC.

CT-OS Serviços Técnicos Outros
Solução para Gerenciamento dos Programas pelo GAT e 
CTs

1 R$ 0,00 R$ 0,00
Necessidade de gestão dos programas, monitoramento dos 
resultados e cumprimento das metas

Todos
Espera-se a apresentação de 3 a 5 possibilidades de Programas/Softwares existentes para 
gerenciamento de projetos para escolha do que melhor se adequa às necessidades do CIF, 
GAT e CTs.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações. EXCLUIR - incluso na solicitação feita pelo GAT/CIF

CT-GRSA Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Análises Técnicas de projetos e programas (12 meses 
ou sob demanda)

12 R$ 0,00 R$ 0,00

Análise de estudos e realização de vistorias/monitoramento da 
execução das ações com a elaboração de pareceres técnicos para 
subsidiar as decisões da CT-GRSA, em relação aos Plano de Manejo 
de Rejeitos dos Trechos 1 a 17

PG 23 Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

 8 relatórios, cada relatório com tempo estimado de análise de 320 h por relatório.   1 Especialistas 
e 1 analistas para  para realizar  Serviço de análise técnica de nível superior para auxílio nas 
atividades de companhamento do Programa de Manejo de Rejeitos - Projeto "Gerenciamento de 
Áreas Contaminadas"

CT-SAUDE Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Consultoria para capacitações 6 R$ 0,00 R$ 0,00
Fortalecimento institucional para realização das atividades tecnicas 
(geradas pós desastre

PG14
Comunicação de Risco / Qualidade da água e outras temáticas aprovadas pela CT-Saúde 
(total de 50 vagas por capacitação)

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Consultoria para formatar a capacitação, contratar profissionais para realização das capacitações. 
Consultoria de comunicação de risco, com objetivo de capacitar os membros da CT no 
entendimento da melhor forma de comunicação de risco, e ter como produto: modelo padrão de 
comunicação de risco; plano de comunicação de risco para os estudos de avaliação de risco a saúde 
humana de Linhares/ES

CT-SAUDE Serviços Técnicos
Contratação de 
estudos técnicos por 
produto

Contratação de profissionais com expertise 6 R$ 26.250,00 R$ 157.500,00 Profissionais para apoio nas analises tecnicas e elaboração/ 
implementação de protocolos

PG14

Profissionais com titulação de mestre ou superior, com formação em áreas de medicina, 
ciências biológicas, engenharia e áreas correlatas, para apoio na análise técnica dos 
estudos em acompanhamento pela CT, e na elaboração/implementação de protocolos de 
monitoramento da saúde da população exposta

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.
Profissionais de consultoria ou prestadores de serviço, para realização de análise de documentos, 
conforme orientação da CT. Descrição da titulação já consta. Os produtos serão a conclusão das 
análises dos documentos solicitados pela CT. Considerar 3 relatórios, com 150h cada análise.

CT-SAUDE Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Contratação de consultoria para elaboração de 
Seminários Temáticos e oficinas

1 R$ 0,00 R$ 0,00

Necessidade de realização de atividades voltadas para a construção 
e disseminação de conhecimento em saúde no território, para além 
das capacitações, buscando engajar a sociedade civil organizada e 
apresentar os esforços e resultados da reparação.

PG14 Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.
Produto da consultoria: Documento com modelo ideal para realização do Seminário, e realização 
de um seminário piloto para avaliação do modelo proposto. 

CT-IPCT Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Especialista de notório saber ou empresa especializada, 
para prestar apoio a tomada de decisão em questões 
que fogem ao conhecimento dos técnicos da CT.

0 R$ 0,00 R$ 0,00
Dada a dinâmica do desastre e as proposrsões do mesmo, existem 
campos de conhecimento que não são preenchidos pelos técnicos 
da CT.

PGs 03 e 04
Trata-se de consultoria técnica a ser contratada de forma pontual para elaboração de 
documentos técnicos sobre assuntos que a CT não possua expertise e/ou capacidade 
operacional.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Dada a dinâmica do desastre e as proposrsões do mesmo, existem campos de conhecimento que 
não são preenchidos pelos técnicos da CT. Trata-se de consultoria técnica a ser contratada de forma 
pontual para elaboração de documentos técnicos sobre assuntos que a CT não possua expertise 
e/ou capacidade operacional. Considerar 2 avaliações de 150h cada.

SECEX/ES Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Apoio na análise técnica e elaboração de relatório 
conclusivo sobre o Plano Integrado de 
Desenvolvimento da Foz do Rio Doce e Região Costeira 
Adjacente (versão entregue pela Fundação Renova em 
15/09/20)

4 analistas / 3 
meses / 160 

horas por mês 
R$ 0,00 R$ 0,00

A equipe técnica do govES alocada nas Câmaras Técnicas e 
Secretaria Executiva é insuficiente para execução das atividades 
detalhadas, tendo em vista a demanda crescente pela assunção de 
responsabilidades e protagonismo dos órgãos públicos no processo 
de reparação

Todos

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 arquiteto e urbanista com experiência/formação em planejamento urbano e 
territorial;
- 1 turismólogo com experiência/ formação em planejamento turístico;
- 1 economista com experiência/formação em desenvolvimento econômico 
regional/local;
- 1 sociologo  com experiência/formação em processos de mobilização social e 
desenvolvimento local.

Trata-se de adição ao solicitado em 01/11/2020 pelo Sistema CIF, tendo em vista a necessidade de 
apoio à análise dos Planos que são atinentes à mais de uma Câmara Técnica e que têm maior 
relação com a região do Espírito Santo, motivo pelo qual solicitamos a inclusão desta previsão no 
Orçamento 2021.

SECEX/ES Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Elaboração de relatório conclusivo sobre o 
acompanhamento e a implementação do Plano 
Integrado de Desenvolvimento da Foz do Rio Doce e 
Região Costeira Adjacente 

4 analistas / 3 
meses / 100 
horas mês

R$ 0,00 R$ 0,00

A equipe técnica do govES alocada nas Câmaras Técnicas e 
Secretaria Executiva é insuficiente para execução das atividades 
detalhadas, tendo em vista a demanda crescente pela assumção de 
responsabilidades e protagonismo dos órgãos públicos no processo 
de reparação

Todos

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 arquiteto e urbanista com experiência/formação em planejamento urbano e 
territorial;
- 1 turismólogo com experiência/ formação em planejamento turístico;
- 1 economista com experiência/formação em desenvolvimento econômico 
regional/local;
- 1 sociologo  com experiência/formação em processos de mobilização social e 
desenvolvimento local.

Trata-se de adição ao solicitado em 01/11/2020 pelo Sistema CIF, tendo em vista a necessidade de 
apoio à análise dos Planos que são atinentes à mais de uma Câmara Técnica e que têm maior 
relação com a região do Espírito Santo, motivo pelo qual solicitamos a inclusão desta previsão no 
Orçamento 2021.

SECEX/ES Serviços Técnicos

Contratação de 
consultoria ou 
especialista por 
produto

Apoio na análise técnica e elaboração de relatório 
conclusivo sobre o Plano Integrado de 
Desenvolvimento Rural e Econômico Sustentável 
(versão entregue pela Fundação Renova em 17/12/20) 
e elaboração de relatório final sobre o 
acompanhamento e implementação do mesmo

4 analistas / 6 
meses / 100 

horas por mês 
R$ 0,00 R$ 0,00

A equipe técnica do govES alocada nas Câmaras Técnicas e 
Secretaria Executiva é insuficiente para execução das atividades 
detalhadas, tendo em vista a demanda crescente pela assumção de 
responsabilidades e protagonismo dos órgãos públicos no processo 
de reparação

Todos

Contratação e remuneração/custeio de profissionais de nível superior com formação e 
experiência adequadas ao objetivo, conforme segue:
- 1 geógrafo com experiência/formação em planejamento territorial;
- 1 agrônomo com experiência/ formação em desenvolvimento de cadeias produtivas 
agropecuárias;
- 1 economista com experiência/formação em economia rual e desenvolvimento local;
- 1 biologo  com experiência em pesca e aquicultura e desenvolvimento local.
* formações em áreas similares/equivalentes são aceitáveis para todos

Trata-se de adição ao solicitado em 01/11/2020 pelo Sistema CIF, tendo em vista a necessidade de 
apoio à análise dos Planos que são atinentes à mais de uma Câmara Técnica e que têm maior 
relação com a região do Espírito Santo, motivo pelo qual solicitamos a inclusão desta previsão no 
Orçamento 2021.

R$ 1.698.750,00

3. Serviços Técnicos



CT/CIF Demanda Detalhamento Quantidade Mês Valor Unitário Valor Total Justificativa Técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CIF Software/licenças Solução para videoconferência (licença de serviço) 1 12  R$         2.500,00  R$            30.000,00 
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões

Programas de 
gestão

Solução para reunião com 30 pessoas, com 
disponibilização de link de acesso

Será adquirida uma licença para todo o sistema CIF.

CIF Equipamentos
Kit para sala video conferência com Televisão, caixa de som, 
câmera e microfone (equipamento profissional para 
videoconferências StarLeaft ou Codec Cisco ou similar)

1 1  R$      34.000,00  R$            34.000,00 
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões

Programas de 
gestão

Equipamentos para uma sala de reuniões em 
apoio à SECEX e Presidência do CIF

CIF Equipamentos 2 Notebooks com pacote Office, camera, microfone, mouse 19 1  R$         4.300,00  R$            81.700,00 
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões. A Camera é necessária para 
realização de reuniões à distância.

Todos
O Notebook deverá ter configuração 
adequada às atividades.

Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

 A aquisição de equipamento para o secretariado atende à necssidade de trabalho específico durante as 
reuniões e sua preparação, pois é responsável pela elaboração da ata, convites, comunicação com o 
Gerenciador e lista de presença. Já a SECEX necessita de equipamento para recebimento e processamento 
de todo o material técnico da reunião ordinária e extraordinária, além de reuniões específicas sobre os 
programas com as câmaras técnicas e representantes dos estados, incluindo registros durante as referidas 
reuniões, projeção, elaboração de deliberações etc. Os equipamentos locados apenas para o evento não 
têm atendido à necessidade da SECEX, motivo pelo qual solicita-se a aquisição destes equipamentos que 
terão uso exclusivo para as atividades do CIF e serão restituídos ao gerenciador após o término do período 
de contrato do mesmo. A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da 
seguinte forma: 

CIF Serviços administrativos Assessoria documental e Patrimonial 1 1  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de controle documental  e patrimonial do CIF e 
CTs abrangendo os equipamentos adquiridos para o 
desenvolvimento dos trabalhos e a documentação produzida. 

Todos

A contratação pode ser dividida, caso 
pertinente. As assessorias não ficarão nas 
dependências do órgão e serão contratadas 
anualmente até que haja solução de sistema 
ou outra permanente.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Esse sistema servirá para produção e arquivamento de todo material produzido e recebido pelo Sistema CIF, 
incluindo suas Câmaras Técnicas e seus membros. Hoje, a documentação é feita de forma despadronizada e 
não sistematizada não tendo seu devido controle e organização. Enquanto não há solução definitiva para 
gestão documental, deve ser adquirido espaço em nuvem para guarda dos documentos das CTs e 
SECEX/CIF. Além do controle documental, o sistema/solução pode realizar o controle patrimonial dos 
equipamentos a serem adquiridos pelo gerenciador para o Sistema CIF, caso necessário. 

CIF Serviços administrativos Assessoria de Controle financeiro (4 relatórios por ano) 2 1  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de avaliação do valor orçado para os programas e 
da execução do orçamento dos programas e das medidas 
compensatórias. 

Todos
A assessoria não ficará nas dependências do 
órgão e será contratada anualmente.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Contratação de assessoria para realização de análise dos planos de ações e orçamentos anuais e 
acompanhamento dos gastos e atividades realizadas no âmbito dos programas. Esta assesoria trabalhará em 
conjunto com o CIF e CTs. Solicitamos a produção de 4 relatórios em 2021 (2 análises do orçamento 
programado dos programas 2021, sua suficiência para execução das atividades e sua relação com o alcance 
das metas e 2 análises da execução em 2021). Dois profissionais de nível superior 80h para elaboração de 
cada relatório mais 20h de articulação por relatório. (AUDITORIA INDEPENDENTE)

CIF Equipamentos
Equipamento e manutenção para hospedar o sistema de 
gestão documental do Sistema CIF

1 1  R$      13.500,00  R$            13.500,00 
Necessidade de hospedagem do sistema de gerenciamento de 
informações do SEI/CIF.

Todos
A lista dos equipamentos necessários será 
levantado junto à Coordenação-Geral de 
Tecnologia da Informação.

CIF Software/licenças Pacote Office 365 3 1  R$            750,00  R$              2.250,00 
Licença do Office 365 para os 3 equipamentos a serem 
adquiridos para o CIF

Todos Valor da licença anual por usuário

CIF Serviços administrativos
Assessoria técnica e administrativa à representação do CIF no 
Conselho Curador da Renova

1 1  R$                     -    R$                          -   

Necessidade de aproximar o CIF das pautas discutidas no 
Conselhos Curador e Consultivo, de modo que os conselheiros 
indicados tenham pleno domínio das atribuições, orientações 
e demandas do CIF, ao participar das reuniões dos Conselhos 
Curador e Consultivo. Assessorar as representações do CIF 
quanto os normativos e regulamentos pertinentes à Fundação.

Todos

Trata-se de assessoria técnica que fará o 
acompanhamento das reuniões e 
deliberações do CIF e atuará junto aos 
Conselheiros indicados pelo Comitê aos 
Conselhos Curador e Consultivo da Renova.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Contratação de assessoria para acompanhar as Reuniões do CIF assim como as Deliberações emitidas para 
atuar em conjunto com os Conselheiros indicados pelo Comitê aos Conselhos Curador e Consultivo da 
Fundação Renova. Esta assessoria deverá acompanhar o desenrolar dos principais temas discutidos junto ao 
CIF e CTs. Profissional de nível superior, experiência do Sistema, cuja dedicação em horas deverá ser 30h por 
reunião do CIF  (considerar 8 RO e 2 RE) e 20h por reunião do Conselho (o  planejado para 2021), 
considerando o acompanhamento na reunião mais a preparação com os conselheiros que envolve análise 
da pauta e sua relação com a pauta em discussão na outra esfera.

CIF Software/licenças Serviço em nuvem 1 12  R$         2.500,00  R$            30.000,00 
Guarda de todos os documentos do Sistema CIF para acesso 
dos membros

Todos

GAT/CIF Capacitação
Capacitação no programa/software para gerenciamento dos 
programas pelo GAT, SECEX e CTs

1 1  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de capacitação dos usuários no 
programa/software utilizado para o gerenciamento dos 
programas pelo Gat e CTs

PG 22 e PG41

Espera-se a capacitação dos servidores 
lotados no GAT, assim como para os 
coordenadores e/ou membros das CTs que 
irão utilizar o sistema.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Contratação de capacitação para que as CTs, o GAT e a SECEX sejam capacitados a utilizar o sistema de 
gerenciamento dos programas solicitado nos serviços técnicos. Espera-se que os membros e a coordenação 
das CTs possam utilizar e alimentar o programa para a gestão dos programas. Visto que é somente uma 
capacitação no sistema, esta pode ser realizada de maneira conjunta entre as CTs. A capacitação pode ser 
feita de forma virtual e estima-se 20 horas por grupo. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA 

Planejamento Anual das despesas administrativas relacionadas às atividades do CIF e das CTs

Segundo o TTAC e TAC-Gov, as despesas administrativas devem ser comprovadamente relacionadas à fiscalização, monitoramento e acompanhamento dos Programas.

4. Desp. Administrativas



CT/CIF Demanda Detalhamento Quantidade Mês Valor Unitário Valor Total Justificativa Técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

GAT/CIF Equipamentos
Kit para sala video conferência com Televisão, caixa de som, 
câmera e microfone (equipamento profissional para 
videoconferências StarLeaft ou Codec Cisco ou similar)

3 1  R$      34.000,00  R$          102.000,00 
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões

PG 22 e PG41
Equipamentos para uma sala de reuniões em 
apoio à SECEX e Presidência do CIF

GAT/CIF Equipamentos
Notebooks com pacote Office e mouse para utilização das 
demandas advindas em apoio à Presidência do CIF e CTs

3 1  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de elaboração de documentos e participação em 
reuniões em apoio à Presidência do CIF e CTs

PG 22 e PG41
O Notebook deverá ter configuração 
adequada às atividades. 

Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

A solicitação destes equipamentos é necessário para que o GAT possa auxiliar nas reuniões ordinárias 
independentemente da aquisição de equipamento para o secretariado (o qual tem função específica de 
elaboração de ata e questões administrativas), o qual deverá ter equipamento específico. O equipamento 
para o GAT, um por estado e sede, servirá para a elaboração de documentos técnicos, análise da pauta, 
articulação entre CTs e Fundação e realização de reuniões intercâmaras. 
A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da seguinte forma:
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 

GAT/CIF Software/licenças Pacote Office 365 3 1  R$            750,00  R$              2.250,00 
Licença do Office 365 para os 3 notebooks a serem adquiridos 
para o GAT/CIF

Todos Valor da licença anual por usuário

CT-ECLET Serviços administrativos
Assessoria de Controle financeiro, documental e Patrimonial 
(4 relatórios por ano)

4  R$                     -    R$                          -   

Necessidade de avaliação dos orçamentos dos programas e da 
execução do orçamento dos programas e das medidas 
compensatórias. Necessidade de controle documental  e 
patrimonial do CIF e CTs abrangendo os equipamentos 
adquiridos para o desenvolvimento dos trabalhos e a 
documentação produzida. 

Todos

A contratação pode ser divida, caso 
pertinente. As assessorias não ficarão nas 
dependências do órgão e serão contratadas 
anualmente até que haja solução de sistema 
ou outra permanente.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

CT-ECLET Equipamentos
Kit para sala video conferência com Televisão, caixa de som, 
câmera e microfone

4  R$                     -    R$                          -   
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões

Programas de 
gestão

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

CT-FLOR Equipamentos Notebook
3
2

1  R$                     -   Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos

• Processador Intel i5, série 10210U (1.6GHz 
a 4.2GHz), cache de 6Mb, Quad-core, ou 
superior;
    • Placa de vídeo integrada, UHD Gráphics, 
com memória gráfica compartilhada;
    • Tela 15“, 1080P, retroiluminada LED, ou 
superior;
    • 8Gb de memória RAM DDR4-2666MHZ, 

Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

Comentário SECEX/CF: A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da 
seguinte forma:
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para a SECEX/ES para os mesmos fins. 
Adicionalmente, um PC com capacidade para rodar programas de geoprocessamento para a CT-Bio e outro 
para a CT-Flor.

CT-FLOR Equipamentos HD externo (capacidade mínima de 1 TB) 3 1  R$            650,00  R$              1.950,00 
Armazenamento de documentos relacionados às atividades da 
CT.

Diversos

CT-FLOR Equipamentos
Computador para GEO Desktop Workstation com 2 monitores 
de 27"

1 1  R$      29.000,00  R$            29.000,00 

Análise de informações espaciais fornecidas pela Renova e 
elaboração de relatórios e trabalhos técnicos relacionados às 
operações de Fiscalização dos Programas relacionados à 
CTFLOR.

Diversos

• (Dual) Processador Intel Xeon W-2235 - 6C, 
3,8GHz – 4,6GHz em modo Turbo, Cache de 
8,25Mb, 130W, DDR4-2933, ou superior;
    • Placa de Vídeo NVIDIA série Quadro, 
modelo P2200, com 5Gb de mémória, 4DP, 
ou modelo superior;
    • 32Gb de memória RAM (2x16Gb), DDR4-
2666MHz, RDIMM, registrada ECC, BCC, ou 

CT-FLOR Software/licenças Pacote Office 365 4 1  R$            750,00  R$              3.000,00 
Licença do Office 365 para os 4 notebooks a serem adquiridos 
para a CT-FLOR

Todos Valor da licença anual por usuário

CT-FLOR Outros Drone 1 1  R$      45.000,00  R$            45.000,00 
Uso em vistorias e fiscalizações dos programas relacionados à 
CTFLOR

Diversos DJI MAVIC 2 ENTERPRISE

CT-FLOR Equipamentos Pen-drive 10 1  R$              60,00  R$                 600,00 Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos 32 gb
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CT-FLOR Equipamentos Gravador de voz digital 2 1  R$            600,00  R$              1.200,00 Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos Sony

CT-GRSA Equipamentos
Notebook I5 com 16 de RAM e 15 polegadas, com Windows e 
pacote Office, placa de vídeo dedicada e mouse, ssd de 1TB.

1 1  R$                     -   Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos
Notebook I5 com 16 de RAM e 15 polegadas, 
com Windows e pacote Office, placa de vídeo 
dedicada e mouse, ssd de 1TB.

Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

faltou incluir a especificação do HD que deve ser tipo SSD 1 TB. Comentário SECEX/CIF: A solicitação é de 
aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da seguinte forma:
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para a SECEX/ES para os mesmos fins. 
Adicionalmente, um PC com capacidade para rodar programas de geoprocessamento para a CT-Bio e outro 
para a CT-Flor.

CT-GRSA Software/licenças Pacote Office 365 2 1  R$            750,00  R$              1.500,00 
Licença do Office 365 para os 2 notebooks a serem adquiridos 
para a CT-GRSA

Todos Valor da licença anual por usuário

CT-GRSA Equipamentos HD externo (capacidade mínima de 2 TB) 2 1  R$            650,00  R$              1.300,00 
Armazenamento de documentos relacionados às atividades da 
CT.

Diversos

CT-GRSA Equipamentos GPS 3 1  R$         5.500,00  R$            16.500,00 
Necessidade de registro de localização espacial em vistorias e 
atividades de campo da CT.

Diversos

CT-GRSA Equipamentos Câmara fotográfica profissional 2 1  R$      13.500,00  R$            27.000,00 
Necessidade de registro audiovisual e fotográfico  de vistorias, 
atividades de campo e reuniões da CT. 

Diversos
Câmera com sistema de GPS embutido (ela 
registra no arquivo das fotos as coordenadas 
do local);

CT-GRSA Outros Modem 4G (aparelho) 2 1  R$            200,00  R$                 400,00 Uso em vistorias e reuniões. Diversos

CT-GRSA Outros Internet portátil (modem) plano minimo 10 GB (mensalidade) 2 12  R$            110,00  R$              2.640,00 Uso em vistorias e reuniões. Diversos

CT-GRSA Equipamentos Pen-drive 4 1  R$              60,00  R$                 240,00 Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos 32 gb modelo 3.0 ou superior

CT-GRSA Equipamentos Gravador de voz digital 2 1  R$            600,00  R$              1.200,00 Uso em atividades de rotina e reuniões. Diversos
com memória interna mínima para 12h de 
gravação.

CT-GRSA Programa Programa computacional para gestão de documentos e 
acompanhamento de prazos

 R$                     -    R$                          -   Apoiar a gestão documental da CT-GRSA Diversos Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações. EXCLUIR - incluso no serviço de gestão documental/armazenamento solicitado pelo CIF

4. Desp. Administrativas



CT/CIF Demanda Detalhamento Quantidade Mês Valor Unitário Valor Total Justificativa Técnica
Programa 

relacionado
Observações OBSERVAÇÕES FUNDAÇÃO RENOVA RESPOSTAS CT/CIF

CT-GRSA Serviços administrativos Assessoria documental e Patrimonial  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de controle documental  e patrimonial do CIF e 
CTs abrangendo os equipamentos adquiridos para o 
desenvolvimento dos trabalhos e a documentação produzida. 

Todos

A contratação pode ser divida, caso 
pertinente. As assessorias não ficarão nas 
dependências do órgão e serão contratadas 
anualmente até que haja solução de sistema 
ou outra permanente.

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações. EXCLUIR - Incluso no secretariado

CT-GRSA Programa serviço de nuvem 1  R$                     -    R$                          -   Apoiar a gestão documental da CT-GRSA Diversos
Guarda de todos os documentos da CT GRSA 
para acesso dos membros 

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações. EXCLUIR - Incluso no serviço de gestão documental/armazenamento solicitado pelo CIF

CT-SHQA Equipamentos
Notebook I5 com 16 de RAM e 15 polegadas, com Windows, 
pacote Office e mouse

1 1  R$                     -    R$                          -   Trabalhos do coordenador da CT PGs 31, 32 e 38 Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da seguinte forma: 
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para a SECEX/ES para os mesmos fins. 
Adicionalmente, um PC com capacidade para rodar programas de geoprocessamento para a CT-Bio e outro 
para a CT-Flor.

CT-SHQA Software/licenças Pacote Office 365 1 1  R$            750,00  R$                 750,00 
Licença do Office 365 para o notebook a serem adquiridos 
para a CT-SHQA

Todos Valor da licença anual por usuário

CT-SHQA Serviços Administrativos Modem 4G (aparelho) 1 1  R$            200,00  R$                 200,00 Acesso a internet para tramitação de cocumentos PGs 31, 32 e 38

CT-SHQA Serviços Administrativos Internet portátil (modem) plano minimo 10 GB (mensalidade) 1 12  R$            110,00  R$              1.320,00 Acesso a internet para tramitação de cocumentos PGs 31, 32 e 38

CT-SHQA Serviços Administrativos Serviço em nuvem e sala virtual de videoconferência 1  R$                     -    R$                          -   
Guarda de todos os documentos da CT SQHA para acesso dos 
membros 

PGs 31, 32 e 38 Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações. EXCLUIR - incluso no serviço de gestão documental/armazenamento solicitado pelo CIF

CT-BIO Equipamentos Desktop (Windows 10 Pro, Intel i7, 8 GB RAM, 1TB) 2 1  R$         6.500,00  R$            13.000,00 Suporte tecnólgico para os membros da CT Todos da CTBio

CT-BIO Equipamentos Monitor LED (Resolução 1920x1080, 23.8´´) 4 1  R$         1.600,00  R$              6.400,00 - Todos da CTBio

CT-BIO Equipamentos
Notebook (Windows 10 Pro, Intel i7, 8 GB RAM, 1TB, 14´´)
1 Notebook padrao para camaras tecnicas e 1 com as 
especificações acima

2 1  R$                     -    R$                          -   - Todos da CTBio Serão adquiridos notebooks para o secretariado, que atenderão ao CIF/CTs.

Solicita-se a aquisição de um notebook com câmera e microfone para cada CT visando garantir o 
acompanhamento das reuniçoes virtuais e equipmento para as atividades de rotina administrativa e técnica 
a cargo do coordenador. A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para SECEX/CIF, GAT e CTs, da 
seguinte forma: 
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para a SECEX/ES para os mesmos fins. Adicionalmente, um PC com capacidade para rodar 
programas de geoprocessamento para a CT-Bio e outro para a CT-Flor.

CT-BIO Software/licenças Pacote Office 365 8 1  R$            750,00  R$              6.000,00 
Licença do Office 365 para os 8 equipamentos a serem 
adquiridos para a CT-BIO

Todos Valor da licença anual por usuário

01 computador com dois monitores e 03 
notebooks em Vitória e em BH
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CT-BIO Equipamentos

DATA SHOW, MARCA(S)/MODELO(S) DE REFERÊNCIA: 
NEC/NP-VE281X; BENQ/MX525B; ACER/P1283. 
CARACTERÍSTICA(S): lâmpada com emissão ("brightness") 
mínima de 2000 lúmens ANSI; resolução nativa mínima de 
1024 X 768 (XGA) com razão de aspecto 4:3; correção de 
paralaxe vertical ("keystone correction"); entrada para 
microcomputador (padrão PC) tipo DB15; entrada de vídeo 
composto; entrada digital HDMI, com capacidade para sinais 

2  R$                     -    R$                          -   Equipamento para projeção nas reuniões da CT Todos da CTBio - Esse item não foi orçado pois entendemos que a Fundação Renova já fornece esse 
equipamento na realização de cada evento das CTs.

excluir - disponível nas salas locadas

CT-BIO Equipamentos

Tela de Projeção - CARACTERÍSTICA(S): tela retrátil branca, 
com acionamento manual; mecanismo de travamento com 
diversos pontos de parada; estojo metálico com sistema de 
fixação em tripé; área de projeção 1,50 m x 1,50 m (largura x 
altura). GARANTIA MÍNIMA: 3 (três) meses, contados da data 
do recebimento definitivo.

2  R$                     -    R$                          -   Todos da CTBio - Esse item não foi orçado pois entendemos que a Fundação Renova já fornece esse 
equipamento na realização de cada evento das CTs.

excluir - disponível nas salas locadas

CT-BIO Equipamentos Gravador de Voz Digital (capacidade 4 GB) 2 1  R$            600,00  R$              1.200,00 Equipamento para registro em reuniões da CT Todos da CTBio -

CT-BIO Equipamentos GPS Portátil – Marca: Garmin; Modelo: Oregon 750. 6 1  R$         5.500,00  R$            33.000,00 Equipamento para saída de campo Todos da CTBio -

CT-BIO Equipamentos Câmera fotográfica Digital (com zoom óptico 60x, 20 MP) 6 1  R$         8.000,00  R$            48.000,00 Equipamentos para registro em saídas de campo Todos da CTBio -

CT-BIO Equipamentos

Tablet - tela: 10.1 polegadas; - resolução: 1920x1080 ou 
superior; - sistem a operacional: android 7.0 ou superior; - 
processador: octa-core de 1.6 ghz ou superior; - memória: 
16gb ou superior; - conexões: 4g, wi-fi e bluetoot h; - câmera 
frontal de 2mp ou superior; - câmera principal de 8 mp ou 
supe rior com flash; - entrada para cartão e micro sd; - 
garantia 1 ano.

6 1  R$         3.500,00  R$            21.000,00 Equipamentos para registros em saídas de campo Todos da CTBio -

CT-SAUDE Serviços administrativos
Kit para sala video conferência com Televisão, caixa de som, 
câmera e microfone

1  R$                     -    R$                          -   
Realização de reuniões de acompanhamento dos programas e 
organização das reuniões

PG14 Equipamentos para todas as reuniões Esse item não foi orçado pois entendemos que a Fundação Renova já fornece esse 
equipamento na realização de cada evento das CTs.

De acordo, equipamentos são locados conforme espaço da reunião. Importante constar que não faltem 
equipamentos em nenhuma reunião. 

CT-SAUDE Serviços administrativos Assessoria de Controle financeiro, documental e Patrimonial 4  R$                     -    R$                          -   

Necessidade de avaliação dos orçamentos dos programas e da 
execução do orçamento dos programas e das medidas 
compensatórias. Necessidade de controle documental  e 
patrimonial do CIF e CTs abrangendo os equipamentos 
adquiridos para o desenvolvimento dos trabalhos e a 
documentação produzida. 

Todos

A contratação pode ser divida, caso 
pertinente. As assessorias não ficarão nas 
dependências do órgão e serão contratadas 
anualmente até que haja solução de sistema 
ou outra permanente.

Esse item não foi orçado pois entendemos que a Fundação Renova já fornece esse 
equipamento na realização de cada evento das CTs.

excluir - incluso na assessoria solicitada pelo CIF para análise do orçamento

CT-SAUDE Serviços administrativos Consultoria para capacitações 6  R$                     -    R$                          -   
Fortalecimento institucional para realização das atividades 
tecnicas (geradas pós desastre

PG14
Comunicação de Risco / Qualidade da água e 
outras temáticas aprovadas pela CT-Saúde 
(total de 50 vagas por caacitação)

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.

Consultoria para formatar a capacitação, contratar profissionais para realização das capacitações. 
Consultoria de comunicação de risco, com objetivo de capacitar os membros da CT no entendimento da 
melhor forma de comunicação de risco, e ter como produto: modelo padrão de comunicação de risco; plano 
de comunicação de risco para os estudos de avaliação de risco a saúde humana de Linhares/ES. 6 cursos 
com 20 horas cada.

CT-SAUDE Serviços administrativos Contratação de profissionais com expertise 6  R$                     -   
Profissionais para apoio nas analises tecnicas e elaboração/ 
implementação de protocolos

PG14

Profissionais com titulação de mestre ou 
superior, com formação em áreas de 
medicina, ciências biológicas, engenharia e 
áreas correlatas, para apoio na análise 
técnica dos estudos em acompanhamento 
pela CT, e na elaboração/implementação de 
protocolos de monitoramento da saúde da 
população exposta

Necessário mais detalhes, não é possível orçar apenas com essas informações.
Profissionais de consultoria ou prestadores de serviço, para realização de análise de documentos, conforme 
orientação da CT. Descrição da titulação já consta. Os produtos serão a conclusão das análises dos 
documentos solicitados pela CT. Número de horas 120 para cada uma das seis contratações.

CT-SAUDE Equipamentos

Locação de equipamentos portáteis digitais, com certificado 
de calibração, com manutenção para medição na rotina de 
campo dos seguintes parâmetros: turbidez, cloro residual 
livre, pH, temperatura. Máquina fotografica, gravador de 
audio, EPIs,dentre outros

30 1  R$                          -   
Acompanhamento de todos os programas inseridos dentro da 
CT Saúde nos territórios

PG14
A cada acompanhamento serão necessários 
equipamentos diversos, sendo necessário 
acordo prévio com a equipe da CT-Saúde

Não há observação da Fundação, mantemos a solicitação conforme descrito
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SECEX/ES Equipamentos
Notebooks com pacote Office para utilização das demandas 
advindas do processo de gestão integrada do desastre no 
território capixaba

3 1  R$                     -    R$                          -   
Necessidade de elaboração de documentos e participação em 
reuniões necessárias ao processo de gestão integrada do 
desastre no território capixaba.

PG 22 e PG41
Os Notebooks deverão ter configuração 
adequada às atividades. 

Não reconhecemos essa unidade ES da SECEX. Favor fornecer mais detalhes.

Necessidade de elaboração de documentos e participação em reuniões necessárias ao processo de gestão 
integrada do desastre no território capixaba. A solicitação é de aquisição de equipamento padrão para 
SECEX/CIF, GAT e CTs, da seguinte forma: 
01 Notebook para cada uma das CTs sob a guarda da coordenação a ser utilizado nas atividades técnicas e 
reuniões virtuais; 
2 Notebooks para a SECEX/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para o GAT/CIF para os mesmos fins; 
3 Notebooks para a SECEX/ES para os mesmos fins. 
Adicionalmente, um PC com capacidade para rodar programas de geoprocessamento para a CT-Bio e outro 
para a CT-Flor.

SECEX/ES Software/licenças Pacote Office 365 3 1  R$                     -    R$                          -   
Licença do Office 365 para os 3 notebooks a serem adquiridos 
para a Secex/ES

Todos Valor da licença anual por usuário Não reconhecemos essa unidade ES da SECEX. Favor fornecer mais detalhes. A unidade já foi identificada, trata-se de demanda legítima de acompanahmento do TTAC.

SECEX/ES Outros Internet portátil (modem) plano minimo 10 GB (mensalidade) 3 12  R$                     -    R$                          -   Uso em vistorias e reuniões. Todos Não reconhecemos essa unidade ES da SECEX. Favor fornecer mais detalhes. A unidade já foi identificada, trata-se de demanda legítima de acompanahmento do TTAC.

SECEX/ES Serviços administrativos Assessoria documental, patrimonial e de secretariado 1 -

Necessidade apoio na geração de atas, controle de presença 
em reuniões, elaboração de minutas de ofícios, controle 
documental  e patrimonial da SECEX/ES, abrangendo os 
equipamentos adquiridos para o desenvolvimento dos 
trabalhos e a documentação produzida.

Todos

Trata-se da contratação de serviço de secretariado, similar ao das CTs e da SECEX/CIF. Destaca-se que a 
SECEX/ES (CGCA rio Doce) faz o acompenhamento e coordenação da análise de Planos e projetos 
intercâmaras que dizem respeito às atividades de recomposição das atividades produtivas na Foz, entre 
outras ações de integração entre os programas e seus planos/projetos. Desta forma, é necessária a 
contratação de secretariado para as reuniões e gestão documental da unidade.

SECEX/ES Programa serviço de nuvem 1  R$                     -    R$                          -   Apoiar a gestão documental da SECEX/ES Todos
Guarda de todos os documentos da SECEX/ES 
para acesso dos membros 

Não reconhecemos essa unidade ES da SECEX. Favor fornecer mais detalhes. excluir - incluso no serviço de gestão documental/armazenamento solicitado pelo CIF

558.100,00
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