TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ORGANIZAÇÃO DE COLEÇÃO SOBRE BOAS
PRÁTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL

1. OBJETO DA CHAMADA
Contratação de pessoa jurídica para levantamento e organização de coleção sobre boas práticas
de implementação do Código Florestal nas esferas pública e privada.
2. RESPONSÁVEIS PELA CHAMADA
2.1. A Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT) é uma organização não-governamental
brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área socioambiental,
trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o desmatamento zero nos
habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não exclusivo, na Amazônia.
Com essa missão a AdT atua junto aos governos e empresas, influenciando políticas públicas e
privadas que possam promover o desenvolvimento sustentável e evitar a degradação ambiental.
Também apoiamos as comunidades locais e trabalhamos para gerar e compartilhar informações
de relevância sobre nossas áreas de atuação.
Mais informações sobre a AdT podem ser obtidas no endereço: https://amigosdaterra.org.br/
2.2. Criado em 2013, o Observatório do Código Florestal (OCF) é uma rede formada por 36
instituições, que monitora a implantação da nova Lei Florestal (Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012), com a intenção de gerar dados e massa crítica que colaborem com a
potencialização dos aspectos positivos e a mitigação de seus aspectos negativos da nova Lei
Florestal e evitar novos retrocessos.
O Observatório acompanha o desempenho dos Programas de Regularização Ambiental (PRAs) e
de seu principal instrumento, o Cadastro Ambiental Rural (CAR); avalia continuamente o
desempenho dos governos estaduais na implantação da nova Lei Florestal; promove discussões
e divulga os dados, subsidiando o trabalho das organizações integrantes, dos parceiros e
colaboradores.
Atuando em diferentes frentes, mas com objetivos comuns, essas organizações geram
conhecimento científico, exercem pressões políticas e mobilizam a sociedade, visando alinhar a
conservação dos recursos naturais com modos de vida de produção sustentável.
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO
O Projeto Policies, Practices, Transparency & Governance to Implement Forest Code tem como
objetivo reduzir o desmatamento ilegal no Brasil, salvaguardar os direitos dos Povos Indígenas
e Comunidades Locais (PCTs) e promover uma economia mais sustentável, através da geração
de dados e disseminação de informações científicas para a implementação democrática,
transparente e eficiente do Código Florestal.
Para o alcance do objetivo estabelecido, o projeto prevê o desenvolvimento de ações junto ao
setor público e privado para promover a efetiva implementação do Código Florestal. Nesse
contexto, dentre as atividades previstas está a organização de informações sobre boas práticas
de implementação do CF, com o intuito de disseminar iniciativas de sucesso, que serão
disponibilizadas no site do Observatório do Código Florestal, e contribuir para a construção de
narrativas de impacto que ajudem a gerar transformação e que acelerem o cumprimento da
legislação vigente.
4. ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS
4.1 Definição de metodologia e lista de critérios para o levantamento sobre boas práticas de
implementação do Código Florestal nas esferas pública e privada;
4.2 Levantamento sobre boas práticas públicas e privadas na implementação do CF, suas lições
aprendidas e desafios enfrentados;
4.3 Reuniões com entidades públicas e privadas para levantamento de informações e
detalhamento sobre as boas práticas adotadas;
4.4 Compilação e organização de coleção de boas práticas na implementação do CF.
5. TIPO DE CONTRATAÇÃO
Consultoria prestada por pessoa jurídica.
6. QUALIFICAÇÃO
6.1 Experiência em projetos de implementação de políticas ambientais, com edição de relatórios
e textos analíticos;
6.2 Experiência em trabalhos com foco na implementação de políticas relacionadas à floresta;
6.3 São diferenciais:
•

Experiência comprovada em trabalhos de levantamento, compilação e organização de
dados relacionados ao setor ambiental;

•

Experiência em projetos de implementação de políticas ambientais relacionadas à
implementação do Código Florestal.

2

7. EXECUÇÃO
7.1 Produtos e serviços
Entrega 1

Plano de trabalho, definição da metodologia e lista de critérios para o
levantamento sobre boas práticas de implementação do Código Florestal;

Entrega 2

Relatório com mapeamento e levantamento de informações sobre boas
práticas na implementação do CF, suas lições aprendidas e desafios
enfrentados;

Entrega 3

Versão preliminar da coleção para aprovação do comitê executivo do OCF.

Entrega 4

Versão final da coleção, com os ajustes apontados na versão preliminar.

7.2 Cronograma
7.2.1 A versão final da coleção de boas práticas deverá ser entregue em até dois meses, a partir
do contrato. Período estimado entre setembro e novembro de 2021. O contrato terá a validade
de 2 meses.
7.2.2 O desenvolvimento dos trabalhos será realizado com apoio da equipe da Secretaria
Executiva e deverá incluir escuta aos membros do Observatório do Código Florestal.
7.2.3 Todos os produtos e documentação gerados durante o processo deverão ser entregues à
equipe da Secretaria Executiva do Observatório do Código Florestal.
7.3 Supervisão
7.3.1 Os produtos e serviços constantes neste TdR serão executados pela empresa contratada,
sob supervisão da Secretaria Executiva do OCF. A empresa contratada deverá ter disponibilidade
para participar de reuniões online, sempre que a Secretaria da rede julgar necessário.
8. PRECIFICAÇÃO E PAGAMENTO
8.1 A cotação dos serviços deverá apresentar os preços das entregas descritas separadamente,
conforme tabela apresentada abaixo. As propostas recebidas serão analisadas conforme o
critério de melhor preço e técnica.
8.2 O pagamento dos produtos contratados será feito por meio de apresentação de Nota Fiscal
e será acordado entre as partes na celebração do contrato.
Entrega

Descrição

1

Plano de trabalho, definição da metodologia e lista de critérios
para o levantamento sobre boas práticas na implementação do
Código Florestal nas esferas pública e privada;

2e3

(2) Relatório com mapeamento e levantamento de informações
sobre boas práticas na implementação do CF, suas lições

Valor (R$)

3

aprendidas e desafios enfrentados; e (3) versão preliminar da
coleção para aprovação do comitê executivo do OCF
4

Versão final da coleção

Total

9. PROCESSO DE SELEÇÃO
•
•
•
•

As propostas deverão ser enviadas com o assunto: “TDR COLEÇÃO OCF – Nome da
pessoa jurídica”, para o e-mail: cv@amazonia.org.br
A proposta deve incluir: (1) portfolio para comprovação, da experiência exigida, (2)
proposta técnica e (3) proposta comercial.
Data limite para envio: 12/09/2021: Envios após esta data não serão considerados.
A seleção será baseada em processo de pontuação, considerando preço e proposta
técnica.

10. CONTATO
Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para o e-mail: cv@amazonia.org.br
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