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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 033/2019  

CONTRATAÇÃO DE  
  
  

Serviços para apoio técnico especializado para a 
construção da proposta de estrutura e funcionamento 

do Sistema Estadual de Clima e Incentivos aos 
Serviços Ambientais do Amapá (SECISA). 

  

  

  

  

1. Contextualização  

  

O Estado do Amapá é considerado o mais conservado entre os da federação 

brasileira, sendo responsável por cerca de 0,4% de área referente à Amazônia Legal. 

No Amapá as áreas protegidas somam aproximadamente 72% de seu território, 

abrangido por doze (12) unidades de conservação federais, cinco (05) estaduais e 

duas (02) municipais; além de cinco (05) Terras Indígenas. Essas áreas formam o 

Corredor de Biodiversidade do Amapá com uma área superior a 10 milhões de 

hectares, e comtempla 80% da área florestal do estado do Amapá.  

O Amapá também é considerado o Estado das águas, pois ao Leste e Nordeste é 

banhado pelo Oceano Atlântico; ao Norte e Noroeste pelo Rio Oiapoque; Sul e 

Sudoeste pelo Rio Jari; Leste e Sudeste pelo Rio Amazonas; e em sua porção central 

é banhado pela bacia do Rio Araguari.  

Esse cenário constitui um ativo ambiental gigantesco e promissor ao 

desenvolvimento socioeconômico do estado do Amapá. Pode-se considerar que o 

desafio é garantir o uso do referido ativo por meio de mecanismos que assegurem 

a manutenção dos serviços ecossistêmicos, imprescindíveis ao bem estar humano. 

Dessa forma, o governo do Estado do Amapá tem destinado esforços na construção 

e aprimoramento de políticas, planos, programas e projetos com o foco ao 

desenvolvimento sustentável.  
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Nesse sentido, o Amapá como membro da Força Tarefa dos Governos ao Clima e 

Floresta (GCFTF em inglês)1, por meio de doação do Governo da Noruega (Norad) 

ao GCFTF, com gestão do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), estabeleceu parceria com a Conservação Internacional do Brasil 2  para 

construção do Sistema Estadual de Clima e Incentivos aos Serviços Ambientais 

(SECISA). Esse Sistema é considerado um dos importantes mecanismos para o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado, mantendo a provisão dos serviços 

ambientais dos ecossistemas.  

A parceria entre governo do Amapá e Conservação Internacional do Brasil é histórica 

e no âmbito do presente contexto é por meio do projeto “Florestas pelo Clima: 

Sistema Jurisdicional de Serviços Ambientais e REDD+ do Amapá”. O objetivo macro 

do projeto é contribuir com a construção de instrumentos adequados a criação e 

implementação do SECISA.  

A principal entrega do projeto é construir o Sistema Estadual de Clima e Incentivos 

aos Serviços Ambientais do Amapá (SECISA). Dessa forma, publica-se o presente 

Termo de Referência, visando contratação de consultoria especializada para apoiar 

tecnicamente a referida proposta do SECISA.  

  

2. Objeto Geral  

  

Consultoria especializada contratada para apoiar tecnicamente para a construção da 

proposta do Sistema Estadual de Clima e Incentivos aos Serviços Ambientais do 

Amapá (SECISA).  

Especificamente, os objetivos são:  

I. Análise crítica desenvolvida de no mínimo cinco sistemas de incentivos 

a pagamento por serviços ambientais. Os sistemas que devem 

integrar a análise são dos estados do Acre e Mato Grosso, município 

São Bento do Sul, Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil 

(ENREDD+) e Programa Produtor de Água da Agência Nacional de 

Águas (ANA);  

II. Proposta do desenho do SECISA discutida, pactuada e consolidada 

com justificação baseada no projeto de Lei da Política Estadual sobre 

                                        
1 https://gcftf.org/  
2 https://www.conservacao.org  
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Mudanças Climáticas, Conservação e Incentivos aos Serviços 

Ambientais do Amapá;  

III. Análise, recomendação e redação proposta do arcabouço legal 

necessário a implementação do SECISA.  

 

3. Atividades a serem desenvolvidas pela consultoria contratada 

consistem:  

 

1. Elaborar plano de trabalho com o seguinte escopo mínimo: introdução, 

objetivos, atividades, metodologia(s) detalhada(s), resultados esperados, 

cronograma de execução, orçamento detalhado e referência bibliográfica. A 

consolidação deste plano será em reunião presencial;  

2. Levantamento de informações secundárias, e caso necessário primárias, 

sobre os sistemas de incentivos a pagamento por serviços ambientais dos 

estados do Acre e Mato Grosso, município de São Bento do Sul, ENREDD+ e 

Produtor de Água da ANA. Em seguida analisar criticamente de quais lições 

aprendidas poderiam ser incorporadas sobre os processos de captação de 

recursos, repartição dos benefícios, monitoramento, avaliação e sistemas de 

salvaguardas utilizados nas iniciativas;  

3. Promover discussões técnicas com profundidade por meio de duas oficinas de 

40 horas cada para até 15 pessoas sobre esquemas de pagamento de serviços 

ambientais no Amapá, com objetivo de contribuir com a qualificação do 

debate e coletar insumos para construção do SECISA;  

4. Elaborar e discutir com a equipe técnica do governo do Amapá e CI-Brasil um 

resumo do SECISA descrevendo o (i) respaldo legal e integração com outras 

políticas, planos e programas públicos, (ii) objetivos do SECISA, (iii) estrutura 

de funcionamento e arranjos de governança, (iv) mecanismos de participação 

e controle social, (v) distribuição de benefícios, (vi) beneficiários e programas 

prioritários, (vii) sistemas de salvaguardas e (viii) monitoramento. Em 

seguida, elaborar a proposta preliminar técnica/científica do SECISA com base 

no resumo e discussões técnicas;  

5. Apoiar as discussões e reuniões técnicas setoriais com órgãos de governo, 

acadêmico/científico, setor produtivo privado, sociedade civil organizada, 
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Comissões, Conselhos, entidades representativas de povos indígenas, 

agricultores, comunidades tradicionais e outros. A contratada também será 

responsável pela sistematização das informações e relatoria;  

6. Apoiar apresentações e defesa técnica do SECISA em dois workshops 

multisetoriais com representantes governamentais, sociedade civil 

organizada, setor privado, povos indígenas, agricultores e comunidades 

tradicionais para colher insumos necessários aos ajustes e complementações 

ao SECISA. Será de responsabilidade da contratada construir os argumentos 

técnicos, planejamento dos workshops, moderação, sistematização das 

informações e relatoria;  

7. Consolidar a proposta técnica/científica do SECISA após as discussões com 

justificação do sistema proposta;  

8. Analisar e recomendar arcabouço legal necessário a implementação do 

SECISA, assim como minutar normativas as regulamentações;  

9. Elaborar todos os produtos nas versões parciais e finais, considerando as 

avaliações da CI-Brasil e governo do Amapá;  

10. Reuniões remotas e presenciais continuadas predefinidas e sempre que 

necessário com a equipe técnica da CI-Brasil e governo do Amapá durante 

todo processo de execução das atividades para discutir e pactuar 

encaminhamentos.  

  

4. Produtos Esperados  

  

Os produtos a serem entregues pela consultoria são:  

  

• Produto 1: Plano de trabalho com o seguinte escopo mínimo: introdução, 

objetivos, metodologia detalhada, resultados esperados, cronograma de 

execução, orçamento detalhado e referência bibliográfica;  

• Produto 2: Análise dos sistemas de incentivos ambientais dos estados do 

Acre, Mato Grosso, município São Bento do Sul, ENREDD+ e Produtor de Água 
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da ANA. Entregar nos formatos Word/docx (sumário a ser definido com a 

equipe do projeto) e PowerPoint/pptx (seguindo a identidade visual do 

SECISA);  

• Produto 3: Fio lógico e relatório expedito das duas oficinas de 40 horas cada 

para até 15 pessoas;  

• Produto 4: Resumo do SECISA, relatoria das reuniões setoriais e proposta 

preliminar técnica / científica do SECISA;  

• Produto 5: Fio lógico e relatório expedito dos dois workshops para discutir e 

coletar insumos estratégicos a consolidação do SECISA;  

• Produto 6: Proposta técnica/científica do SECISA consolidada com justificação 

robusta;  

• Produto 7: Análise, recomendações e minutas de normativas as 

regulamentações do SECISA.  

  

5. Prazos, desembolsos e vigência  

Os prazos das entregas dos produtos e os desembolsos estão listados na tabela 1.  

  

Tabela 1 – Prazos das entregas dos produtos e desembolsos do TDR Nº 033/2019  

Atividade  Prazo  Desembolso 

(%)  

Entrega do produto 1  7 dias após a assinatura do 

contrato  

10%  

Entrega do produto 2  60 dias após a entrega do Plano 

de Trabalho  

20%  

Entrega dos produtos 3 e 4  60 dias após a entrega do 

produto 2  

20%  

Entrega do produto 5  45 dias após a entrega dos 

produtos 3 e 4  

20%  
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Entrega do produto 6 e 7  45 dias após entrega o 

produto 5  

30%  

  

Os pagamentos serão efetuados até no máximo 20 dias após aprovação do produto 

e apresentação da nota fiscal. A condicionante para cada desembolso é a aprovação 

dos produtos listados no item 4 deste TdR, conforme indicação na tabela 1.  

  

Os desembolsos serão realizados em cinco parcelas, conforme a entrega e aprovação 

dos produtos, sendo que os produtos contratados serão executados em constante 

discussão com a equipe técnica da CI e governo do Amapá.  

  

O contrato terá duração prevista de nove meses (novembro 2019 a julho 2020), 

contados a partir da assinatura do contrato.  

  

6. Perfil desejado  

A Consultoria deverá possuir experiência e, ou, conhecimento comprovados nas 

seguintes atividades:  

• Esquemas de pagamento de serviços ambientais e REDD+, especialmente na 

Amazônia;  

• Sistemas de incentivos aos serviços ambientais no âmbito, municipal, estadual 

e, ou, federal;  

• Trabalhos técnicos/científicos relacionados com instrumentos econômicos 

para conservação;  

• Planejamento e facilitação de cursos, oficinas, workshop e demais eventos 

sobre instrumentos econômicos para conservação, especialmente 

relacionados com serviços ambientais;  

• Análise e redação de marcos legais as regulamentações de políticas públicas 

voltadas ao desenvolvimento socioeconômico, mantendo o equilíbrio dos 

ecossistemas e a provisão dos serviços ambientais;  

• Estudos técnicos relacionados a análise crítica de políticas públicas, 

especialmente voltadas a conversação do capital natural.  
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7. Submissão de propostas  

Os interessados na prestação do serviço deverão apresentar as propostas contendo 

três documentos, a saber:  

• Documento 1: Portifólio da empresa, destacando atividades correlatas ao 

perfil desejado. Anexar documentos que comprovem as experiências 

relatadas no portfólio;  

• Documento 2: Currículos dos profissionais (máximo três laudas) que 

comporão a equipe, destacando as experiências, habilidades e capacidades 

correlatas ao perfil desejado. Anexar documentos que comprovem as 

experiências relatadas nos currículos;  

• Documento 3: Proposta técnica, contemplando no mínimo o marco lógico 

(resultados, produtos e atividades), etapas por meio do diagrama de 

Ishikawa, metodologias e orçamento do serviço.  

  

A parte financeira deverá ser apresentada em valor bruto, considerando as taxas, 

impostos, outros tributos e encargos sociais. Serão analisadas somente as propostas 

elegíveis. Considera-se proposta elegível as apresentadas com todos os documentos 

(três) supracitados no presente item (7) deste Termo de Referência.  

Todas as despesas com transporte aéreo, terrestre, fluvial, alimentação e 

hospedagem, assim como materiais e insumos necessários para as atividades, serão 

por conta da CI-Brasil e necessariamente com tetos estabelecidos e acordados 

previamente. O uso e prestação de conta dos recursos financeiros pela contratada 

durante as viagens seguirão pleno acordo com a política institucional da CI-Brasil.  

Para as passagens aéreas e hospedagens a CI será responsável pela emissão direta. 

Para os custos com alimentação, transportes terrestres e fluviais não haverá 

adiantamentos de recursos financeiros pela CI a contratada. A contratada seguindo 

a política de viagem da CI fará apresentação dos devidos comprovantes após a 

viagem e a CI efetuará reembolso. Importante ressaltar que despesas sem o devido 

comprovante ou em divergência com a política de viagem da CI não serão 

reembolsadas.  

Os documentos (1, 2 e 3 deste item 7 do presente TdR) deverão ser enviados por 

e-mail para compras@conservation.org até o dia 9 de outubro de 2019 com o 

assunto “Proposta consultoria SECISA Amapá”.  
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Esclarecimentos sobre dúvidas e pontos omissos deste TdR deverão ser enviados 

por e-mail para jgarcia@conservation.org até o dia 7 de outubro de 2019 com o 

assunto “Dúvida consultoria SECISA Amapá”.  

  

8. Seleção  

As avaliações das propostas apresentadas pelos interessados serão por meio de 

critérios determinados. Na tabela 2 seguem os critérios.  

Tabela 2 – Critérios e pontuações para seleção de proposta submetida a CI-Brasil no 

âmbito do TdR 033/2019.  

CRITÉRIOS  
Pontuação 

Máxima  

 
AVALIAÇÃO  

Trabalhos 
técnicos/científicos  
relacionados com 

instrumentos  
econômicos para 

conservação  

20  
Até 3 

5 pontos  

Entre 4 a 10 

10 pontos  

Mais de 10   

20 pontos  

Planejamento e 
facilitação de cursos, 
oficinas, workshop e  
demais eventos sobre 

instrumentos  
econômicos para 

conservação,  
especialmente  

relacionados com 

serviços ambientais  

10  
Até 2  

1 ponto  

Entre 3 a 6  

3 pontos  

Mais de 6  

10 pontos  
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Análise e redação de 
marcos legais as  

regulamentações de 
políticas públicas 

voltadas ao  
desenvolvimento  

socioeconômico,  

mantendo o equilíbrio 
dos ecossistemas e a  
provisão dos serviços 

ambientais  

  

15  

  

Até 2  

1 ponto  

Entre 3 a 6  

5 pontos  

Mais de 6 15 

pontos  

Estudos técnicos 
relacionados a análise 

crítica de políticas 
públicas,  

especialmente 
voltadas a  

conversação capital  

natural  

15  
Até 2 

1 ponto  

Entre 3 a 6  

5 pontos  

Mais de 6 

15 pontos  

Proposta técnica 

apresentada  
40  

 
  

 

   

As avaliações das propostas técnicas seguirão os seguintes critérios:  

• Descrição da estratégia de ação para a realização dos estudos/diagnósticos 

de acordo com o Termo de Referência;   

• Descrição de todas as etapas que serão executadas para coleta de dados 

secundários, levantamento de campo e sistematização de dados;   

• Descrição de todas as etapas/atividades que serão executadas com as 

metodologias aplicadas para produzir as entregas e alcançar os 

objetivos/resultados conforme o Termo de Referência;  

• Alocação de recursos humanos com capacidades multidisciplinares para 

executar todas as etapas/atividades, produzindo as entregas com excelência 

conforme o Termo de Referência.  
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A atribuição das pontuações as propostas técnicas será conforme os critérios da 

tabela 3:  

Tabela 3 – Critérios para atribuição das pontuações as propostas técnicas elegíveis para 

seleção de consultoria conforme TdR 033/2019   

Critérios  Evidência  Pontos  

Excelente  Excelente evidência da capacidade para 

atender e superar os requisitos  

40  

Bom  Boa evidência da capacidade para atender e 

superar os requisitos  

15  

Satisfatório  Evidência satisfatória da capacidade para 

atender os requisitos  

5  

Insuficiente  Evidência marginalmente fraca capacidade 

para atender os requisitos  

0  

  

O orçamento dos serviços apresentados na proposta técnica, para fins de seleção, 

será avaliado como critério de decisão em casos de empate técnico entre as 

melhores propostas apresentadas.  

A CI-Brasil privilegia a qualidade técnica para a realização de seus trabalhos. 

Contudo, considerando a possibilidade do valor financeiro da melhor proposta 

superar o limite orçamentário do projeto, a organização fará contato com a 

proponente visando ajustes aos valores financeiros. Caso não se chegue à um 

consenso será optado pela segunda melhor proposta.  

Poderá ocorrer uma fase de entrevistas aos candidatos pré-selecionados.  

As informações sobre o avanço do presente processo da seleção serão publicadas 

no endereço: https://web.conservation.org/global/brasil/Pages/Oportunidades.aspx  

https://web.conservation.org/global/brasil/Pages/Oportunidades.aspx
https://web.conservation.org/global/brasil/Pages/Oportunidades.aspx
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