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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVA�AO DA BIODIVERSIDADE 

COORDENA�AO DE ELABORA�AO E REVISAO DO PLANO DE MANEJO 

02070 .02634 7 /2021-17 
Nfunero Sei: 10083494 

INTEGRA� 
Programa de lntegridade do ICM Bio •• • 

EQSW 103/104, Bloco "C", Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor Sudoeste - Brasilia - CEP 70670350 

Telefone: (61) 2028-9451 

INFORMACAO 

Projeto PAISAGENS SUSTENTA VEIS DA AMAZONIA- pSAM 
Acorda de Doac;ifo N° TF - A6056 I Profeta N° P 158000 

TERMO D E  REFERENCIA (TdR) N° 54/21 - BR-CI-215186-CS-LCS 

CONTRATA<;::AO DE SERVI<;::OS DE CONSULTORlA PESSOA JURlDICA PARA REALIZAR ESTUDOS E APOIAR A 
Objeto ELABORA<;::AO DO PLANO DE MANEJO DA RESERVA EXTRATIVISTA ALTO JURUA, EM MARECHAL THAUMATURGO 

ESTADO DO ACRE 

A formm;:ao da lista curta levou em considera9ao os requisitos especificados no documento Regulamento de Aquisi95es para Mutuarios 
de Opera95es de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial de julho de 2016 e os indicados no Aviso de 
Manifesta9ao de Interesse, publicado no site da Conserva9ao Internacional CI Brasil. 

0 processo de contrata9ao de consultoria para para realizar estudos e apoiar a elabora91io do plano de manejo da Reserva Extrativista 
Alto Jurua, em Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre, sob o metodo de Sele91io pelo Menor Custo (SMC), contou com a divulga91io e 
atua91io da equipe de aquisi95es por meio da busca ativa. 

Foram utilizados os seguintes instrumentos com o objetivo de atrair o maior nfunero de potenciais interessados: (i) divulga91io no 
endere90 eletronico da Conserva91io Internacional- Brasil (CI-Brasil); (ii) divulga91io no endere90 eletronico do UN Development 
Business - UNDB online; e (iii) convoca91io de empresas do setor via e-mail. 

0 Termo de Referencia (TdR) N° 54/2021 foi publicado pela primeira vez em 08 de setembro de 2021, entretanto apenas 03 (tres) 
empresas manifestaram interesse em participar do certame. 0 processo precisou ser republicado mais duas vezes para alcan9ar o maior 
nfunero de potenciais interessados. 

Manifestaram interesse em participar do processo e receber a Solicita9ao de Proposta (SDP) as empresas listadas abaixo: 

1. A<;::AO EXECUTIVA
2. BIOTEIA
3. GEOPLAN
4. SELE<;::AO NATURAL
5. STCP
6. DETZEL

A Comissiio de avalia91io de lista curta analisou os documentos recebidos, com base nos seguintes criterios: 

Experiencia de atua9ao em trabalhos envolvendo: 

a) relatoria de reunioes participativas na Amazonia;

b) experiencia com projetos ligados a biodiversidade e trabalhos de elabora9ao de planos de manejo de unidade de conserva9ao na
Amazonia

E foram avaliadas considerando as seguintes qualifica95es: 
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Pontuai;ao 

lnsatisfat6ria: nao possui nenhuma experiencia em relatoria de reunioes 
participativas, em gestao de projetos ligados a biodiversidade e plano de 0% 
manejo 

[Fraca: a) possui experiencia em reunioes participativas. b) nao possui 
experiencia em projetos ligados a biodiversidade e elaborac;:ao de plano de 0a 25% 
imanejo em geral. 

IModeradamente Satisfat6ria: a) possui alguma experiencia em relatoria de 
reunioes participativas . b) possui experiencia em projetos e em plano de 25 a 50% 
lmanejo em geral. 

Satisfat6ria: a) possui boa experiencia comprovada em relatoria de reunioes 
participativas, mas nao na regiao da Amazonia. b) possui experiencia em 50 a 75%gestao de projetos ligados a biodiversidade e plano de manejo em unidades de 
conservac;:ao, mas nao na regiao amazonica. 

Altamente satisfat6rio: a) possui larga experiencia em reunioes participativa 
pa regiao amazonica. b) possui experiencia na gestao de projetos ligados a 75%a 100% 
biodiversidade e na elaborac;:ao de piano de manejo na regiao amazonica. 

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

Empresa CNPJ QUALIFICA<;AO 

IAltamente1 Selec;:ao Natural 13.927.998/0001-16 Satisfat6ria

Comentarios 

� STCP IAltamente 
Satisfat6ria 

3 GeoPlan 13.3 51.543 /0001-03 Altamente
Satisfat6ria 

ft !Detzel 07 .183.414/0001-42 k-\ltamente
Satisfat6ria 

5 IBioteia 12.667.852/0001-16 Satisfat6ria 

6 k-\c;:ao Executiva 09.3 44.459/0001-87 IModeradamente
Satisfat6ria 

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