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ANTECEDENTES
A Conservação Internacional Brasil (CI-Brasil) é uma organização brasileira privada, sem fins
lucrativos, dedicada à conservação e utilização sustentável da biodiversidade. Fundada em 1990,
faz parte da Rede da Conservation International, uma das maiores organizações de conservação
do mundo. Sua missão é promover o bem-estar humano fortalecendo a sociedade no cuidado
responsável e sustentável com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias
e demonstrações de campo com o objetivo de proteger os serviços fundamentais fornecidos pela
natureza: alimento, água, meios de vida e estabilidade climática.
O Território Abrolhos Terra e Mar, localizado entre o Extremo Sul da Bahia e norte do Espírito
Santo, é reconhecido globalmente pela CI como uma área prioritária; o complexo de
ecossistemas marinhos e costeiros integrados nesse território apresenta uma biodiversidade tão
rica quanto sua cultura e usos tradicionais. Neste território vivem mais de 1,7 milhões de pessoas,
incluindo comunidades tradicionais e indígenas.
Grande parte da sua biodiversidade está dentro dos limites de 10 áreas protegidas costeiras e
marinhas que cobrem uma área de 443.100 km², o que representa um ótimo potencial para o uso
sustentável da biodiversidade. Muitas comunidades costeiras se envolvem em atividades
tradicionais de subsistência e estima-se que 20.000 residentes são empregados como
pescadores e aproximadamente 80.000 residentes estão empregados no setor de turismo, que
é uma atividade crescente na região. Apesar do potencial de geração de renda e bem-estar
através da natureza, as cadeias produtivas sustentáveis ainda são pouco desenvolvidas na
região, e podem contribuir muito mais para a economia regional. Nesse contexto, entendemos
que as cadeias produtivas mais expressivas e com maior potencial para a sustentabilidade na
região são o turismo, a pesca e a restauração florestal.
Por meio do empreendedorismo de impacto social e soluções baseadas na natureza, buscamos
a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável que respeite a natureza, as
pessoas e fortaleça a economia regional, com foco nestas três cadeias e tendo como âncora
as áreas protegidas do território. Essa realidade será construída com parcerias, tendo como base
a ciência, estímulo à inovação, fomento à equidade de gênero, e servirá de modelo de
desenvolvimento para outras regiões.
Projetos de restauração de larga escala nesse território demandam condições habilitantes
planejadas e organizadas, de forma a identificar necessidades e oportunidades existentes. Neste
sentido a CI-Brasil está implementando o projeto Flagship de Restauração em Abrolhos com
vistas a restaurar, numa primeira etapa 800 hectares de áreas degradadas, com especial atenção
as áreas de preservação permanente e reserva legal. O programa funcionará por meio de
chamadas públicas e ações de estruturação da cadeia da restauração e será coordenado pela
CI e executado por proprietários de terra, instituições do terceiro setor e empresas da região.
Espera-se que o ganho de escala traga a redução dos custos da restauração e ampliação dos
ganhos sociais e ambientais da iniciativa. O território para implementação do projeto inclui os
municípios do Extremo Sul da Bahia e do Norte do Espírito Santo.

A etapa inicial desse projeto inclui a identificação e o mapeamento da infraestrutura existente e
disponível bem como a capacidade projetada para restauração florestal para o Extremo Sul da
Bahia, considerando (mas não apenas) coletores de sementes, viveiros, associações,
cooperativas, fornecedores de insumos entre outros.
Adicionalmente inclui ainda o planejamento de uma chamada pública para Manifestação de
Interesse para as instituições do território que tenham interesse em participar como
parceiros/prestadores de serviço na iniciativa, bem como apoio na elaboração de um edital para
chamada de propostas para projetos de restauração, incluindo (mas não apenas) a estrutura de
um comitê para receber, avaliar e aprovar as propostas; critérios (técnicos, ecológicos, sociais,
financeiros, custo-benefício, direitos, etc.) e regras para uma Chamada Pública para seleção de
propostas, considerando todas as diligências e detalhes de garantias exigidas pela CI e pelo
doador, bem como normas de certificação de carbono.
Tais atividades são essenciais para a boa implementação do projeto, portanto buscamos uma
consultoria para esse trabalho junto à CI-Brasil.
1. ESCOPO DOS SERVIÇOS
Este Termo de Referência descreve as condições para a contratação de serviços de pessoa
física ou jurídica para o “Apoio à chamada pública para projetos de restauração florestal no
Extremo Sul da Bahia”. O objetivo é apoiar a equipe da CI na elaboração dos critérios, etapas,
parâmetros, prazos, e a formação do comitê de apoio para seleção de projetos de restauração e
instituições parceiras no Território de Abrolhos. Existe já uma definição de áreas prioritárias que
serão consideradas para a seleção de proposta, bem como uma consulta prévia a atores do
território sobre suas capacidades e interesse de submeter proposta iniciativa. Será importante
considerar ainda procedimentos internos da CI para questões de “due diligence” com parceiros,
como a busca e análise prévia de informações do parceiro, mitigação de riscos, conflitos de
interesses, fraudes, entre outras análises que possam afetar o Projeto.
1.

ATIVIDADES

Atividade 1. Definição de especificação técnica da proposta
Para que as propostas de restauração tenham sucesso é importante que sejam implementadas
de acordo com parâmetros técnicos conhecidos e divulgados pelo diferentes grupos e
movimentos que congregam os especialistas da área. Em especial, neste caso sugerimos que
sejam adotados os protocolos e referências do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Os
objetivos nesta atividade são:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Definir o escopo da inciativa,
Definir objetivos gerais e específicos;
Definir as atividades previstas para cada um dos objetivos;
Desenvolver as metodologias de restauração e etapas de implementação;
Elaborar o cronograma físico e financeiro;
Definir as ações de monitoramento e acompanhamento do Projeto;
Realizar a análise de riscos.

Estas definições serão feitas em colaboração com equipe interna da CI por meio de reuniões
on-line a serem estabelecidas entre as partes.
Atividade 2. Elaboração de minuta de chamada pública de projetos de restauração
Projetos de restauração florestal em larga escala demandam uma mobilização expressiva no
território, e uma forma de distribuir recursos e responsabilidades é através da chamada pública
de propostas. Nessa atividade deverá ser proposta a minuta de uma chamada pública de
propostas de restauração no território, incluindo as atividades 1 e 2 e ainda o detalhamento das
seguintes etapas:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Identificar de forma clara os objetivos da Chamada Pública;
Estabelecer os critérios técnico de avaliação de propostas
Escopo de projetos elegíveis e atividades financiáveis;
Definir o público-alvo, tipo de entidades e anuências;
Detalhamento do processo de chamada pública contendo:
a. Informações para participação;
b. Formas e documentação para inscrição;
c. Habilitação documental;
d. Fluxo do processamento das propostas;
e. Comissão de avaliação;
f. Classificação e critérios de seleção;
g. Análise técnica e jurídica a partir de relação documental obrigatória;
h. Aprovação e Contratação;
i. Aprovação de recursos;
Modelos de cartas, orientações técnicas e planilhas anexas;

Demais documentos e aprovações que forem identificadas como importantes junto a equipe de
operações e gestão de contratos da CI.
Para tanto deverão ser utilizadas outras chamadas e experiências anteriores como modelo e
devidamente adaptadas ao contexto local e do projeto em questão, bem como considerados
fóruns e processos já existentes no território.

Atividade 3. Elaboração de Regulamento de parceira e Minuta da TDR para execução dos
projetos da chamada.
Para que os projetos alcancem os objetivos da inciativa, é necessário estabelecer os critérios,
indicadores e verificadores esperados pelos projetos, principalmente com foco nas entregas,
prazos, e regras estabelecidas pelo programa. Para tanto, é importante que seja definido um
regulamento para as parcerias, bem como Minutas do Contrato e do Termo de Referência. Estas
minutas devem descrever as responsabilidades e parâmetros de avalição das entregas dos
produtos da parceria, levando em consideração a legislação brasileira, as políticas e normas da
CI e do doador.

Todas as atividades serão realizadas com supervisão da equipe técnica da CI-Brasil,
devendo haver reuniões semanais de atualização e acompanhamento.
2. PRODUTOS
Produto 1: Definição de especificação técnica da proposta. Deverá ser entregue em formato
Word, via digital, e apresentado para a equipe da CI-Brasil em reunião remota a ser agendada
entre as partes.
Produto 2. Minuta de chamada pública de projetos de restauração, deverá ser entregue em
formato Word, via digital, e apresentado para a equipe da CI-Brasil em reunião remota a ser
agendada entre as partes.
Produto 3. Minuta do TDR e contrato com parceiros, deverá ser entregue em formato Word,
via digital, e apresentado para a equipe da CI-Brasil em reunião remota a ser agendada entre as
partes.

Importante:
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): considerar as exigências descritas na lei em todos os momentos
da consultoria, solicitando anuência dos participantes sobre os dados que serão coletados, armazenados
e a sua destinação.
Critério de Gestão Sustentável: todo o planejamento e material promocional do destino e de informação
ao visitante deve ser preciso e transparentes no que diz respeito a seus produtos, serviços e declarações
de sustentabilidade. As mensagens de marketing e outras comunicações devem refletir a abordagem e os
valores da sustentabilidade do destino e tratarem as comunidades locais e os bens naturais e culturais
com respeito.

3. PRAZO, CUSTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Produtos

Produto 1: Definição de especificação
técnica da proposta.
Produto 2 - Minuta de chamada pública
de projetos de restauração
Produto 4- Regulamento e TDR de
parceria

Prazo de entrega
(após assinatura do
contrato)
20 dias corridos

Percentual
do
Pagamento
20%

Horas de
dedicação
estimada
40 horas

20 dias corridos

40%

60 horas

20 dias

40%

60 horas

Os pagamentos serão feitos mediante aprovação dos produtos pela equipe da CI-Brasil e
emissão de nota fiscal pela contratada (no caso de pessoa jurídica), no prazo de até 10 dias.

Solicitada a correção de um produto, a proponente deve entregar sua versão corrigida em até 5
(cinco) dias a partir da data da solicitação. Essa comunicação será feita via e-mail.
Alterações no cronograma dependerão de acordo prévio entre as partes do contrato assinado.
As atividades descritas neste TdR serão desempenhadas no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir
da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme acordo entre as partes. A previsão
de contratação e início dos serviços é dia 15 de junho de 2022. Estão inclusos no custo do
contrato e correrão por conta da Contratada a remuneração de todos os serviços prestados nesta
consultoria, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista e
os custos de deslocamento e viagens, caso sejam necessárias.
4. PERFIL DESEJADO
Pessoa física ou jurídica com conhecimento e experiência comprovada em:
•

Experiência em planejamento, gestão e implementação de projetos de restauração
florestal.

•

Experiência no desenvolvimento e contratação de serviços de terceiros, por meio de
chamadas públicas e termos de referência (TdR 109-2022).

As propostas devem ter um responsável técnico, que deverá ser o profissional com a maior parte
do tempo dedicada ao projeto. Enviar currículo da equipe e/ou da empresa, destacando as
experiências em trabalhos mais relevantes em relação a este TdR 109-2022.
5. SUPERVISÃO

A supervisão técnica dos serviços especificados neste TdR 109-2022 ficará a cargo de Ludmila
Pugliese, Gerente de Projetos da CI-Brasil.
6. RESPONSABILIDADES DO(A) CONTRATADO(A)
•
•
•
•
•

Cumprir com as atividades designadas à Contratada, no presente TdR;
Entregar os produtos previamente estabelecidos neste Termo;
Revisar e reapresentar os produtos previstos conforme solicitação do Contratante;
Prestar esclarecimentos à Contratante sobre o andamento das atividades sempre que
solicitado;
Emitir notas fiscais para recebimento de valores previstos em contrato.

7. ENCAMINHAMENTO E ANÁLISE DAS PROPOSTAS
Os interessados devem apresentar uma proposta Técnica e Financeira para o serviço a ser
realizado, assim como o Currículo Institucional, contendo a experiência da instituição e currículo
dos profissionais que compõem a equipe que executará o trabalho. A proposta deve iniciar com
uma folha de rosto padrão da CI-Brasil (modelo segue ao final deste documento).
A análise das propostas será feita com base em:
1) experiência da empresa/profissional que irá executar o trabalho (Peso: 45/100).
2) qualidade das soluções apresentadas para os desafios descritos acima, adequação da
proposta técnica apresentada e das sugestões realizadas (Peso: 35/100).
3) proposta financeira (Peso: 20/100).
As propostas deverão ser enviadas até o dia 03 de junho de 2022 para o endereço:
compras@conservation.org, com cópia para lpugliese@conservation.org, com o assunto: “TDR
nº109/2022: “Apoio à chamada pública para projetos de restauração florestal no Extremo
Sul da Bahia”.

Favor nos enviar o formulário de Triagem de Segurança abaixo preenchido junto com a
proposta.

FOLHA DE ROSTO - TERMO DE REFERÊNCIA
Nome do TDR:

Número do TDR:

Nome da Empresa/Consultor:
Nome do responsável:

CNPJ/PF:
Telefone:

E-mail:

Experiência:
Formação

Função

Horas
alocadas
no
projeto

Experiência no
território? Mencione
referências.

Anos de experiência profissional
em projetos de restauração
florestal? Mencione referências.

Cronograma:
Principais entregas

Valor total da proposta: R$

Duração

Previsão

Previsão

(em horas)

Data início

Data Fim

•

•

•

•

