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Identificação do Projeto 

 

Projeto Implantação de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no Estado do Rio 

de Janeiro  

Instituição responsável: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 

Localização do Projeto: Estado do Rio de Janeiro 

Objetivo geral:  

Contribuir para a proteção da fauna silvestre marinha e costeira no 

Estado do Rio de Janeiro por meio de: (i) recebimento, tratamento 

e destinação (incluindo soltura) rotineiros de animais silvestres 

resgatados; (ii) disponibilidade de instalações planejadas para o 

atendimento à fauna impactada por emergências ambientais; (iii) 

avanços no conhecimento dos efeitos do óleo e do cativeiro sobre 

a fauna marinha e costeira; e (iv) aperfeiçoamento de profissionais 

nas áreas de Medicina e Conservação de Fauna Silvestre, por meio 

da avaliação e modificação de protocolos de resposta, 

desenvolvimento de novas terapias e monitoramento de 

sobrevivência pós-soltura. 

Público-alvo: 

Profissionais da área de Ciências Biológicas, Medicina veterinária, 

Zootecnia e áreas afins, corpo de bombeiros, polícia ambiental, 

defesa civil e outros órgãos ambientais, assim como população 

local. 

Valor investido no período (R$): R$ 202.110,60 

Responsável pela elaboração do 

Relatório 

Natália Prado Lopes Paz 

Gerente de Projetos no Funbio 

natalia.paz@funbio.org.br 
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Objetivo específico, meta e indicadores de efetividade do Projeto 

 

Objetivo específico Meta Indicadores 

 Implantação de um CRAS 

 Garantir um local destinado à 

reabilitação de fauna silvestre 

marinha e costeira, 

especialmente animais oleados 

 Obra/reforma realizada e estrutura 

apta para funcionamento   
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1. Sumário executivo 

O Termo de Execução do TAC nº CW 1472586 relacionado ao Projeto de Implantação de um Centro de 

Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS – no Estado do Rio de Janeiro, foi assinado pela Chevron 

Brasil Upstream Frade Ltda. (Chevron) e pelo o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) no dia 

25 de junho de 2016.  

A primeira parcela do recurso total previsto, no valor de R$ 1.310.149,75 (hum milhão trezentos e dez 

mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) foi depositada pela Chevron em favor 

do Funbio em 30 de setembro de 2016 e a segunda, no valor de R$ 1.625.519,19 (hum milhão 

seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e dezenove centavos), foi 

depositada em 29 de setembro de 2017.  

Logo no primeiro semestre de execução do Projeto foi iniciado o processo para seleção de uma 

instituição apta a implantar um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres - CRAS - no Estado do Rio 

de Janeiro. Para isso, foi formada uma Câmara Técnica composta por três especialistas no tema, que 

se reuniram e auxiliaram na construção da Chamada para Manifestação de Interesse, a qual foi lançada 

no dia 10 de fevereiro de 2017.  

Na Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017 ficou definido que seria disponibilizado o valor 

de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) para financiar a construção e/ou reforma de um 

CRAS, incluindo a aquisição de bens e contratações de serviços e consultorias. O prazo para 

manifestação e envio de proposta foi agendado para o dia 17 de abril de 2017, segundo semestre de 

execução do Projeto, e contou com três interessados. 

As propostas foram analisadas pelos membros da Câmara Técnica e o Funbio prosseguiu com os passos 

seguintes para a elaboração do contrato com a instituição vencedora. Porém, antes de sua celebração, 

o Funbio decidiu pelo cancelamento da Chamada 01/2017, motivado por uma análise mais apurada 

do processo a partir de um pedido de esclarecimentos do Ministério Público Federal.    

A seguir, serão apresentadas em detalhes todas as atividades realizadas no segundo semestre de 

execução do Projeto. 

 

2. Resultados alcançados 

Para o segundo semestre de atividades foi dada continuidade à realização das etapas previstas no 

Plano de Trabalho, detalhadas a seguir:  

A. Recebimento de Propostas da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017 

Foram recebidas três propostas para a Chamada 01/2017, todas postadas dentro do prazo 

estabelecido, até 17 de abril de 2017, contendo o projeto conceitual com indicação de terreno para a 

construção do CRAS e demais documentos solicitados. 
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B. Seleção de Propostas 

A análise das propostas foi feita inicialmente pela equipe do Funbio, que conferiu o recebimento dos 

principais documentos jurídicos e, em seguida, pelos membros da Câmara Técnica, formada por três 

técnicos especialistas no assunto, a Luciana Ramos Plastino, o Vinícius de Seixas Queiroz e o Victor 

Yunes Guimarães, sendo os dois primeiros profissionais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e o terceiro da Biota Projetos e Consultoria Ambiental Ltda.  

Todos os documentos recebidos pelas proponentes foram enviados aos membros da Câmara Técnica 

por e-mail em 27 de abril e, em seguida, foram analisados presencialmente pelos mesmos na sede do 

Funbio no Rio de Janeiro, em 08 de maio. A análise das propostas foi feita em conjunto e por meio do 

preenchimento da Planilha de Avaliação Quantitativa, anexo D da Chamada 01/2017, com a inclusão 

de comentários e a indicação de recomendação, ou não, de aprovação.   

O resumo da avaliação das propostas segue na tabela abaixo. 

Instituição Responsável 
Pontuação 

(Total de 185) 
Resultado da Avaliação das Propostas 

Instituto Mar 154 
Recomendada com condicionantes 

(primeira colocada) 

Instituto de Pesquisa e 

Reabilitação de Animais Marinhos 

- IPRAM 

141 Recomendada (segunda colocada) 

 

Para ser recomendada, a proposta deveria atingir uma pontuação igual ou superior a 112 (cento e 

doze) pontos, sendo o máximo de 185 (cento e oitenta e cinco) pontos. Sendo assim, uma das 

propostas apresentada não foi aprovada por não ter atingido a pontuação mínima; a do IPRAM foi 

recomendada, porém ficou em segundo lugar; e a do Instituto Mar recebeu a maior pontuação. Todas 

as instituições receberam cartas do Funbio por e-mail em 11 de maio informando sobre o resultado 

preliminar da avaliação de suas propostas.  

A carta nº 316/2017, enviada para a primeira colocada, solicitou o envio de alguns documentos 

jurídicos, além da apresentação com maior detalhamento do item "Proposta para manutenção do 

CRAS no logo prazo", considerando a experiência acumulada pela equipe na manutenção de outros 

centros de reabilitação/triagem de fauna silvestre, indicando exemplos, sempre que possível. Foi 

estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias para o atendimento às condicionantes e no dia 26 de maio o 

Instituto Mar submeteu os documentos solicitados para análise.  

O Funbio verificou os documentos e encaminhou a nova proposta para manutenção do CRAS no longo 

prazo por e-mail para os membros da Câmara Técnica, em 31 de maio. Os três especialistas 

consideraram a nova proposta adequada tecnicamente e, em 22 de junho, foi enviada a Carta Funbio 

nº 378/2017 para o Instituto Mar com o resultado do processo seletivo e com a lista de documentos 

necessários para dar prosseguimento ao processo de formalização do apoio à instituição.  
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O Jurídico do Funbio elaborou a minuta do contrato de apoio e a submeteu para análise pelo Jurídico 

da Chevron Brasil e, em seguida, pelo Instituto Mar. Em seguida, em 03 de agosto, foi realizada uma 

reunião na sede do Funbio com a presença de representantes da instituição vencedora. 

Na reunião o Funbio tratou do planejamento para as primeiras etapas do Projeto e os prazos e 

documentos necessários para a celebração do contrato de apoio. Além disso, foram solicitadas 

informações sobre o terreno disponibilizado para a implantação do CRAS e a equipe técnica envolvida 

com o projeto.   

 

C. Divulgação do Projeto 

A divulgação das principais ações e resultados da Chamada 01/2017 foi feita por meio da página do 

Funbio na internet: http://www.funbio.org.br . 

Além disso, com o intuito de aumentar a divulgação, favorecendo a concorrência na seleção, o Funbio 

promoveu a notícia do lançamento da Chamada 01/2017 na sua página no Facebook. Ao total, mais de 

75 mil pessoas tiveram acesso ao link da Chamada, sendo que mais de 3 mil delas interagiram de 

alguma forma com a publicação, por exemplo, curtindo, compartilhando ou visualizando o documento.   

 

3. Resultados não alcançados 

Apesar de terem sido realizados o lançamento da Chamada 01/2017 e os passos seguintes para a 

avaliação das propostas recebidas, o contrato de apoio com a instituição selecionada não chegou a ser 

celebrado. Isso ocorreu devido à decisão de cancelamento do processo de seleção, explicado no item 

4 deste relatório.  

Esse acontecimento gerou a necessidade de reiniciar o processo para selecionar a instituição a ser 

apoiada pelo Projeto, de forma que é previsto um atraso de até um ano, com relação ao planejamento 

inicial.   

 

 

4. Resultados inesperados ou não planejados  

Após a divulgação do resultado no âmbito da Chamada 01/2017, o Funbio recebeu o Ofício nº 10736, 

enviado em 02 de agosto de 2017, do Ministério Público Federal – MPF.  

O referido Ofício apresentou alguns questionamentos quanto ao processo de seleção e repasse de 

recursos à instituição vencedora. O Funbio, em resposta, informou que o contrato de apoio ainda não 

havia sido formalizado e explicou que, em processos de concorrência análogos, costuma exigir das 

pessoas jurídicas que comprovem sua existência há pelos menos dois anos. Contudo, neste caso, por 

orientação da Câmara Técnica, que se baseou na percepção de que não haveria concorrência na 

Chamada, uma vez que há pequeno número de instituições especializadas no tema, o critério de tempo 

de experiência foi relativizado, privilegiando-se a qualificação das equipes potencialmente 
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interessadas em atuar no projeto. No mesmo documento o Funbio informa que se disporia a realizar 

nova Chamada Pública, caso a Procuradoria entendesse necessário.   

Após entendimentos junto ao integrante do MPF responsável pela supervisão da execução do Termo 

de Ajustamento de Conduta que originou o Projeto em questão, de uma análise mais apurada do 

processo de seleção realizado e de entendimentos junto à Chevron Brasil, o Funbio decidiu pelo 

cancelamento da Chamada para Manifestação de Interesse 01/2017.  

Essa informação foi apresentada para a Chevron por meio da Carta Funbio nº 628/2017, enviada em 

27 de setembro, e para o MPF por meio da Carta Funbio nº 631/2017, enviada em 06 de outubro. Em 

ambas as cartas foi ressaltado que a falta do requisito mínimo de dois anos de existência legal para 

instituições proponentes, em dissonância com as demais chamadas e a prática corrente na seleção de 

propostas, representa um casuísmo que suscita questionamentos e em última análise pode levar à 

interpretação de um eventual favorecimento no processo de seleção.  

 

5. Ações previstas para o próximo semestre 

Para o próximo semestre estão previstas as seguintes ações para o Projeto: 

Objetivo 

específico 
Meta Ações previstas Resultados esperados 

Implantação de 

um CRAS 

Garantir um local 

destinado a reabilitação 

de fauna silvestre marinha 

e costeira, especialmente 

animais oleados 

Seleção de instituição 

beneficiária para receber o CRAS 

Definição da estratégia para 

abertura do novo processo 

de seleção de instituição 

junto ao IBAMA.  

 

Reabertura do processo de 

seleção da instituição a ser 

apoiada e celebração do 

contrato de apoio. 

Contratação de Projeto 

Executivo, Obras e/ou Reformas 

Processo de contratação de 

consultoria para elaboração 

de projetos executivos para 

implantação do CRAS 

iniciado.  

 

 

 


