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Número Sei:9077008

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

SERVIÇO DE GESTÃO SOCIAMBIENTAL E USO PÚBLICO
Avenida Marechal Rondon, 996, - Bairro Aeroporto Velho -  Itaituba - CEP 68181-010

Telefone: (93) 3518-3481
Relatório N° 4/2021 - SETEC II-UNA/UNA/GABIN/ICMBio

 
Projeto PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000
 

TERMO DE REFERÊNCIA (TdR) Nº 11/21 - BR-CI-215032-CS-LCS

 

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA, PARA
ELABORAR MAPEAMENTO DOS USOS DOS RECURSOS, REVISAR
NORMAS, MAPAS BÁSICOS E PROPOSTA DE ZONEAMENTO E APOIAR AS
REUNIÕES /OFICINAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO TAPAJÓS – PA.

 

A formação da lista curta levou em consideração os requisitos especificados no documento Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de
Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial de julho de 2016 e os indicados no Aviso de Manifestação de Interesse, publicado no site da
Conservação Internacional CI Brasil.
O processo de contratação de consultoria para elaborar mapeamento dos usos dos recursos, revisar as normas, mapas básicos e proposta de zoneamento, apoiar a
moderação de 11 (onze) reuniões/oficinas (comunitárias e setoriais) na Área de Proteção Ambiental - APA do Tapajós e elaboração de relatório de caracterização da
APA que servirá de subsídio para a elaboração do Plano de Manejo da unidade de conservação, sob o método de Seleção pelo Menor Custo (SMC), contou com a
divulgação e atuação da equipe de aquisições por meio da busca ativa.
Foram utilizados os seguintes instrumentos com o objetivo de atrair o maior número de potenciais interessados: (i) divulgação no endereço eletrônico da Conservação
Internacional – Brasil (CI-Brasil); (ii) divulgação no endereço eletrônico do UN Development Business – UNDB online; e (iii) convocação de empresas do setor via
e-mail.
O Termo de Referência (TdR) Nº 11/2021 foi publicado nos instrumentos de divulgação no dia 27 de abril de 2021 e ficou disponível na página da CI Brasil pelo
período de 12 dias.
Manifestaram interesse em participar do processo e receber a Solicitação de Proposta (SDP) as empresas listadas abaixo:

1. BIO TEIA ESTUDOS AMBIENTAIS
2. Consórcio TYPSA . ENGECORPS . PROFILL . GEOPROSPEC
3. FUTURE PROMAN
4. Habitat Consultoria LTDA
5. Instituto Floresta Tropical
6. Myr Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda-EPP
7. NEMUS
8. Ramboll Brasil Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda
9. Instituto Avaliação

10. PINS
11. GeoPlan Consultoria Ambiental
12. CONSULTORIA E SERVIÇOS SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL -CON&SEA LTDA

A Comissão de avaliação de lista curta analisou os documentos recebidos, com base nos seguintes critérios:
Experiência de atuação em trabalhos envolvendo:
a) moderação de reuniões participativas na Amazônia;
b) experiência com trabalhos de elaboração de planos de manejo de unidade de conservação na Amazônia.
E foram avaliadas considerando as seguintes qualificações:
 

 Pontuação



6/24/2021 SEI/ICMBio - 9077008 - Relatório

file:///D:/Documents and Settings/smonise/OneDrive - Conservation International Foundation/Desktop/Processos/BR-CI-215032-CS-LCS/Relatorio_90… 2/4

Insatisfatória: não possui nenhuma experiência em reuniões
participativas/moderação e plano de manejo/gestão em geral. 0%

Fraca: a) possui experiência em reuniões participativas/moderação, mas não
comprovou ter realizado/participado de moderação de alguma delas. b) não
possui experiência em elaboração de plano de manejo em geral.

0 a 25%

Moderadamente Satisfatória: a) possui alguma experiência em reuniões
participativas e de moderação para elaboração de plano de manejo, b) possui
experiência em plano de manejo em geral. 

25 a 50%

Satisfatória:  a) possui boa experiência comprovada em reuniões
participativas/moderação para elaboração de plano de manejo, mas não na
região da Amazônia. b) possui experiência em plano de manejo em unidades
de conservação, mas não na região amazônica.

50 a 75%

Altamente satisfatório: a) possui larga experiência em reuniões
participativas/moderação, em planos de manejo em unidades de conservação.
b) possui experiência na elaboração de plano de manejo na região amazônica.

75% a 100%

 

As seguintes empresas estão aptas a continuar no processo e devem ser convidadas a apresentar propostas:

 

 Empresa CNPJ QUALIFICAÇÃO Comentários

1 Bio Teia Estudos
Ambientais Ltda

12.667.852/0001-
16 Satisfatória

A empresa apresentou experiência com a execução de processos participativos
relacionados à elaboração ou revisão de 04 planos de manejo de Unidades de
Conservação Federais e 03 planos de manejo de UC estaduais. Dentre as etapas nas
quais a empresa esteve envolvida, temos: reuniões comunitárias, reuniões de
conselho e oficinas de planejamento participativo. Ressalta-se que a empresa possui
experiência com a nova metodologia de elaboração de planos de manejo, em função
de sua participação no processo da APA do Delta do Parnaíba. Contudo, a empresa
não apresenta experiências em unidades de conservação da Amazônia.

2
Consórcio TYPSA

ENGECORPS
PROFILL

GEOPROSPEC

62.025.440/0001-
50 (Engecorps) Moderadamente Satisfatória

O consórcio de empresas congrega consultorias que não tem qualquer experiência
com oficinas participativas para plano de manejo ou mesmo elaboração de plano de
manejo, com consultorias que tem detém alguma experiência com os temas. No geral,
a expertise é dada pela GEOPROSPEC que declarou ter participado da elaboração de
cinco planos de manejo e ter realizado a oficina de planejamento de ao menos dois
deles; não houve menção a moderações. A experiência do consórcio está centrada da
região sul-sudeste e dados os trabalhos prévios apresentados, destacam-se cases
voltadas para comitês de bacias hidrográficas

3 Habitat Consultoria
LTDA

08.835.289/0001-
70 Satisfatória

A empresa possui 14 anos de atividade, apresentando experiências nas áreas de
licenciamento ambiental, gestão socioambiental e geoprocessamento. Na área de
gestão socioambiental, a empresa apresentou experiências com facilitação e
moderação de processos participativos, sendo 03 delas na Amazônia. Além disso, a
empresa apresentou experiência na elaboração de plano de manejo em UC Estadual
fora da Amazônia.

4 Instituto Floresta
Tropical

05.388.409/0001-
40  Moderadamente Satisfatória

O Instituto Floresta Tropical possui 25 anos de atividade, atuando principalmente no
fomento e promoção do manejo sustentável da floresta amazônica. Possui também
experiências com moderação e capacitação de populações tradicionais para manejo
florestal. Não possui experiência em elaboração de planos de manejo de Unidade de
Conservação.

5
Instituto de Avaliação,
Pesquisa, Programas e

Projetos
Socioambientais (IA)

06.109.127/0001-
20  Altamente Satisfatória

A OSCIP Instituto Avaliação tem 16 anos de atuação no mercado. Possui 4
experiências com elaboração de planos de manejo ou gestão em UC da Amazônia e 2
atuações fora deste bioma. Atuou no Pará em Monte Alegre, Bragança e Ananindeua.
Tem experiência em moderação de oficinas participativas no âmbito de elaboração de
planos de manejo, planejamentos estratégicos, e estudos técnicos.

6
Planejamento e Gestão
Integrando Natureza e

Sociedade - PINS

01.026.737/0001-
46  Altamente Satisfatória

A PINS possui atuação no mercado há 24 anos com consultorias e projetos nas áreas
de conservação ambiental, desenvolvimento socioeconômico, planejamento territorial
como planos de proteção, capacitação de conselhos gestores e educação. Possui
ampla experiência em moderação de oficinas participativas e reuniões de conselho de
mosaico na região Amazônica e também em outros biomas . Em relação atuação com
elaboração de plano de manejo na Amazônia tem 2 experiências e mais 2
experiências com plano de manejo em outros biomas. Teve atuação com consultoria
sobre efetividade de gestão dos conselhos gestores da UNA.
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 Empresa CNPJ QUALIFICAÇÃO Comentários

7 MYR projetos
sustentáveis

05.945.444/0001-
13 Moderadamente satisfatória

A empresa apresentou uma experiência com elaboração de plano de manejo do
Parque Natural Municipal das Andorinhas e em moderação de outros 02 eventos
participativos, sendo que as moderações desses 02 eventos não se relacionam à
elaboração de planos de manejo e nem estavam associadas à unidades de
conservação.

8 GeoPlan Consultoria
Ambiental

13.351.543/0001-
03 Altamente satisfatória

A empresa apresentou 04 experiências com a elaboração de planos de manejo de
unidades de conservação federais, sendo duas delas na Amazônia, e duas em outros
biomas. Durante esses processos de elaboração de planos de manejo, a empresa
relatou experiências com condução de reuniões abertas com comunidades, reunião de
conselho consultivo, oficina de planejamento participativo e seminário com
pesquisadores com uso de ferramentas participativas. Além disso, a empresa
mencionou experiência com entrega de relatorias dessas reuniões e elaboração de
diagnósticos ambiental, com dados secundários, sobre uso público para esses planos
de manejo.

9

CONSULTORIA E
SERVIÇOS

SOCIOECONÔMICO E
AMBIENTAL -

CON&SEA LTDA

04.694.484/0001-
77 Altamente satisfatória

A empresa CON&SEA LTDA possui 20 anos de atuação no mercado de consultorias
em diagnósticos e planejamento ambiental. Apresentou 2 experiências com com
elaboração e ou revisão de planos de manejo de forma conjunta em totalizando 8 UC
estaduais e uma experiência com diagnóstico socioeconômico etapa prévia a
elaboração de plano do Parque Nacional do Jamanxim e Rio Novo localizados no
bioma na Amazônia. Em relação a moderação de reuniões participativas possui ampla
experiência neste item incluindo o bioma amazônico demostrando atuação
principalmente em planejamento e moderação de audiências públicas para criação de
UC, oficinas de planejamento participativo e oficina de diagnóstico rural
participativo.

 

As seguintes empresas não foram consideradas para a lista curta tendo em vista:

 

 Empresa Justificativa

1 Future Proman

A maioria das experiências apresentadas pelo empresa foi com a elaboração de
Estudos de Impacto Ambiental, não havendo indicativos da participação em
processos de moderação de reuniões participativas. Além disso, não há registros de
qualquer experiência com elaboração de planos de manejo de Unidades de
Conservação. Por fim, a empresa também não apresentou experiência na região
amazônica.

2 Nemus

A consultoria NEMUS não teve qualquer autuação na Amazônia, sua experiência se
restringe a alguns estados do nordeste brasileiro, além de alguns países do
continente africano e em Portugal. Apesar de ter organizado algumas oficinas de
participação, não restou claro se atuou para a moderação das reuniões. Não houve
qualquer menção específica a elaboração de planos de manejo, mas a outros
instrumentos de planejamento e/ou ordenamento territorial.

3 Ramboll Brasil Engenharia e
Consultoria Ambiental Ltda

Pela descrição dos projetos há indicação de participação da sociedade, mas não fica
clara como se deu de fato a participação ou moderação dos processos participativos,
e a experiência não foi em elaboração de Plano de Manejo. São indicados dois
Planos Mestre, que podem equivaler à Planos de manejo, ambos em Singapura, num
contexto de parques urbanos ou de planejamentos para corredores ecológicos para
conectar reservas com áreas urbanas, bem diferente do contexto de um Plano de
manejo de UC na Amazônia. A empresa apresenta experiência em Projetos de
restauração/reabilitação de ambientes, o único projeto realizado no Brasil é o de
monitoramento dos programas de reparação socioambiental e socioeconômica na
bacia do Rio Doce - MG (SAMARCO). E interessantes experiências com soluções
em geotecnológicas e modelagem.

 

Itaituba, 17 de junho de 2021.

 

Comissão de avaliação:

Nome/Cargo Assinatura

Gleison Magalhães Freitas - Analista Ambiental - UNA Itaituba/ICMBio  

Igor Lima Basílio Silva - Analista Ambiental - UNA Itaituba/ICMBio  
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Lilian Letícia Mitiko Hangae - Analista Ambiental - COMAN/ICMBio  

Lívia Haubert Ferreira Coelho - Analista Ambiental - UNA Itaituba/ICMBio  

Luciana Costa Mota - Analista Ambiental - COMAN/ICMBio  

 

 

 Itaituba, 17 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Lívia Haubert Ferreira Coelho, Analista Ambiental, em 23/06/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Igor De Lima Basílio Da Silva, Analista Ambiental, em 23/06/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gleison Magalhães Freitas, Analista Ambiental, em 23/06/2021, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Lilian Leticia Mitiko Hangae, Analista Ambiental, em 23/06/2021, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Costa Mota, Analista Ambiental, em 23/06/2021, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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