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TERMO DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA 

 

1. Projeto de Desenvolvimento da Aqüicultura e Pesca Sustentável - OEI/BRA- 

08/002 

Unidade: Ministério da Pesca e Aquicultura – SEPOP 

 

2. Enquadramento no PRODOC: 

Objetivo Imediato 2 – Instrumentalizar a implantação de mecanismos de gestão 

compartilhada dos recursos pesqueiros na região Amazônica e demais regiões brasileiras 

com importante concentração de pescadores artesanais. 

Resultado esperado 2.1 – Estruturação, consolidação e documentação dos instrumentos 

interinstitucionais para a gestão compartilhada de recursos pesqueiros na região da 

Amazônia Brasileira e nas demais regiões do Brasil. 

Atividade 2.1.1 – realizar levantamento sobre acordos de pesca existentes nos Estados 

brasileiros e países que integram a bacia Amazônica. 

 

3. Finalidade da Contratação: 

Contratação de profissional especializado para prover apoio técnico à implementação e 

acompanhamento do sistema de gestão compartilhada instituída pelo Decreto Nº 6.981, 

DE 13 DE OUTUBRO DE 2009. 

 

4. Requisitos mínimos de qualificação: 

Profissional de nível superior; disponibilidade para viagens de campo; orientação prática e alta 

capacidade de relacionamento entre instituições e órgãos federais, estaduais, municipais do 

setor público e locais; capacidade de mediação e resolução de conflitos; capacidade de traduzir 

informações técnico-científicas em linguagem acessível a comunidades ribeirinhas; fluência em 

comunicação oral e escrita; habilidade para trabalho em equipe; conhecimento de legislação 

ambiental e pesqueira; e conhecimento do uso de aplicativos de software (Word, Excel, Internet 

Explorer, Outlook, Access e PowerPoint). 
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5. Atividades a serem executadas: 

- Acompanhar todas as reuniões a serem realizadas no âmbito da Secretaria de 

Ordenamento da Pesca no ano de 2011. 

- Realizar a compilação bimestral de todo material desenvolvido pelos grupos de trabalho 

compostos pela Secretaria de Ordenamento da Pesca.  

 

6. Produtos a serem apresentados: 

 

1º Produto: Plano de trabalho contendo as atividades a serem desenvolvidas 

2º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no primeiro bimestre de 2011. 

3º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no segundo bimestre de 2011. 

4º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no terceiro bimestre de 2011. 

5º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no quarto bimestre de 2011. 

6º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no quinto bimestre de 2011. 

7º Produto: Produto contendo relatório sobre a gestão compartilhada para ordenamento 

dos recursos pesqueiros no sexto bimestre de 2011. 

8º Produto: Relatório Final contendo a compilação das atividades desenvolvidas no 

âmbito da gestão compartilhada para o ordenamento dos recursos pesqueiros no ano de 

2011. 

 

7. Vigência do contrato: início na data de assinatura do contrato até 30 de dezembro de 

2011. 

 

8. Nº de vagas: 01 (uma) 

 

09. Valor do contrato: 

R$ 42.000,00 
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10. Prazos de entrega e de pagamento dos produtos  
 
Produto Prazo Valor (R$) 
 
1º Produto: Plano de trabalho 
contendo as atividades a serem 
desenvolvidas 

 
Até 05 de Janeiro de 2011 

 
R$ 6.000,00 

 
2º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no primeiro bimestre de 2011. 

 
 

Até 05 de março de 2011 

 
 
R$ 5.000,00 

 
3º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no segundo bimestre de 2011. 

 
 

Até 05 de maio de 2011 

 
 
R$ 6.500,00 
 

 
4º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no terceiro bimestre de 2011. 

 
 

Até 05 de julho de 2011 

 
 
R$ 7.500,00 

 
5º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no quarto bimestre de 2011. 

 
 

Até 05 de setembro de 2011 

 
R$ 3.500,00 

 
6º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no quinto bimestre de 2011. 

 
 

Até 05 de outubro de 2011 

 
 
R$ 3.000,00 

7º Produto: Produto contendo relatório 
sobre a gestão compartilhada para 
ordenamento dos recursos pesqueiros 
no sexto bimestre de 2011. 

Até 05 de novembro de 2011 
 
R$ 3.500,00 

8º Produto: Relatório Final contendo a 
compilação das atividades 
desenvolvidas no âmbito da gestão 
compartilhada para o ordenamento dos 
recursos pesqueiros no ano de 2011. 

 
 

Até 25 de dezembro de 2011 

 
 
R$ 7.000,00 

Total  R$ 42.000,00 
 

 

 


