Tomada de Preço Nº 003/2021
Belém- PA, 13 de setembro de 2021.
Contratação de consultoria responsabilização ambiental
Código de Referência: Responsabilização Ambiental 003/2021

1. Contexto e Justificativa
O Imazon é uma instituição não governamental sem fins lucrativos com sede em
Belém, cuja missão é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia
brasileira por meio de estudos, apoio à formulação de políticas públicas, disseminação
ampla de informações e formação profissional.
Dentre suas frentes de atuação, o Imazon está trabalhando para influenciar: i) o
Ministério Público e o Judiciário a adotarem práticas para aumentar a eficiência da
responsabilização contra desmatamento ilegal e ii) órgãos fundiários a adotarem
práticas e políticas para compatibilizar regularização fundiária com a conservação
ambiental. Para isso, o instituto está contratando uma consultoria de alto nível para
coordenar, executar e disseminar as atividades de um novo projeto abordando esses
dois tópicos no período de cinco anos.
2. Objetivos e atividades
2.1. Coordenar pesquisas sobre os seguintes temas: i) desempenho do judiciário em
ações judiciais de responsabilização por desmatamento ilegal na Amazônia
Brasileira e ii) impacto da implementação de leis fundiárias sobre florestas
públicas.
2.2. As atividades incluem:
a. Coletar, organizar e analisar dados de processos judiciais contra desmatamento
na Amazônia Brasileira
b. Coletar, organizar e analisar dados de imóveis titulados e em processo de
titulação na Amazônia Brasileira
c. Elaborar publicações com resultados, incluindo relatórios e artigos científicos
para revistas internacionais
d. Disseminar resultados por meio de apresentações (on line e presencial) em
eventos nacionais e internacionais, com a imprensa nacional e internacional,
além de produção de roteiros para disseminação em redes sociais do Imazon
e. Elaborar vídeos curtos para redes sociais sobre resultados das pesquisas

f. Participar de reuniões sobre o projeto com instituições da sociedade civil, setor
privado, instituições ligadas ao setor judiciário, Ministério Público, Congresso
Nacional, governos e órgãos de terra.
3. Perfil do consultor
- Pessoa jurídica (PJ);
- Ponto focal da PJ com experiência mínima de 15 anos com pesquisa na Amazônia
Brasileira;
- Inglês fluente;
- Experiência em coordenação de projetos e de equipes;
- Formação em ciência jurídica, com no mínimo mestrado concluído;
- Experiência comprovada em pesquisa científica sobre os dois temas listados no
item 2.1;
- Experiência comprovada como primeiro autor em publicação de artigos em revista
internacional com revisão de pares em pelo menos um tema listado no item 2.1;
- Experiência comprovada como primeiro autor em publicação de relatórios e ou
artigos nacionais em pelo menos um tema listado no item 2.1;
- Experiência comprovada em participação de reuniões com representantes do
Judiciário, Ministério Público ou Congresso Nacional para apresentação de pesquisa
em pelo menos um tema listado no item 2.1;
- Experiência comprovada na produção de vídeos curtos para redes sociais em pelo
menos um tema listado no item 2.1.
4. Período de recebimento de propostas
13 de setembro de 2021 a 27 de setembro de 2021.
5. Produtos
O contrato será feito anualmente e o contratado deverá entregar:
a. no início de cada ano contratual um plano de atividades descrevendo os
produtos a serem elaborados no desenvolvimento do projeto
b. no meio de cada ano contratual um relatório descrevendo as atividades
desenvolvidas e produtos finalizados

c. ao final de cada ano contratual um relatório descrevendo as atividades
desenvolvidas e produtos finalizados
6. Prazo de execução
Do dia da contratação até 31 de dezembro de 2025.
7. Processo de seleção
A seleção será baseada nos seguintes critérios:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Experiência comprovada como primeiro
autor em publicação de artigos em revista
internacional com revisão de pares em
pelo menos um tema listado no item 2.1

Experiência comprovada como primeiro
autor em publicação de relatórios e ou
artigos nacionais em pelo menos um tema
listado no item 2.1

Experiência comprovada em participação
de reuniões com representantes do
Judiciário, Ministério Público ou
Congresso Nacional para apresentação de
pesquisa em pelo menos um tema listado
no item 2.1

PONTUAÇÃO
0 = sem experiência comprovada
1 = apresentou 1 publicação como
primeiro autor em revista internacional
com revisão de pares
2 = apresentou 2 publicações como
primeiro autor em revista internacional
com revisão de pares
3 = apresentou 3 ou mais publicações
como primeiro autor em revista
internacional com revisão de pares
0 = sem experiência comprovada
1 = apresentou 1 publicação requerida
como primeiro autor
2 = apresentou 2 publicações requeridas
como primeiro autor
3 = apresentou 3 ou mais publicações
requeridas como primeiro autor
0 = sem experiência comprovada
1 = comprovação de apresentação de
pesquisa para 1 dos públicos listados
(Judiciário, Ministério Público ou
Congresso Nacional)
2 = comprovação de apresentação de
pesquisa para 2 dos públicos listados
(Judiciário, Ministério Público ou
Congresso Nacional)
3 = comprovação de apresentação de
pesquisa para 3 dos públicos listados

(Judiciário, Ministério Público ou
Congresso Nacional)

Experiência comprovada na produção de
vídeos curtos para redes sociais em pelo
menos um tema listado no item 2.1.
Qualificação técnica:

0 = sem experiência comprovada
3 = experiência comprovada

0 = não atende os quatro requisitos
3 = atende os quatro requisitos

- Requisitos:
a. experiência mínima de 15 anos
com pesquisa na Amazônia
Brasileira;
b. Inglês fluente;
c. Experiência em coordenação de
projetos e de equipes;
d. Formação em ciência jurídica, com
no mínimo mestrado concluído;
0 = orçamento não apresentado
Orçamento com o valor total para a 1 = valor mais alto que a média das
execução dos serviços descritos
propostas apresentadas
2 = valor médio
3 = valor mais baixo que a média
A empresa deve enviar até 27 de setembro de 2021 os seguintes itens para o email
compras@imazon.org.br, com o assunto Consultoria Responsabilização
Ambiental:
i.
ii.

Apresentação da pessoa jurídica
Proposta de serviço atendendo os requisitos do edital e da tabela de critérios
de avaliação.

Comprovações das experiências descritas podem ser solicitadas durante o processo
de seleção.

iii.

O Anexo 2 deve ser enviado em papel timbrado da empresa proponente,
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal.

8. Divulgação do Resultado
O resultado será divulgado por e-mail para as empresas proponentes após 5 (cinco)
dias úteis findo o prazo deste edital.
9. Disposições Gerais
Esclarecimentos relativos a presente e às condições para atendimento das obrigações
necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados pelo e-mail
compras@imazon.org.br. Ou através do telefone (0**91) 3182-4000, de segunda à
sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00h.

Anexo 2
DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa) _____________________________________, CNPJ ou CIC nº
_____________________,
sediada
no(a)
______________________________
_____________(endereço completo), declara, sob as penas da lei que, até a presente data,
inexistem os fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
listados abaixo:
a)
Estar em processo de falência ou em liquidação; ter seus negócios administrada
pelos tribunais; entrar em um acordo com credores; suspender as atividades empresariais;
for objeto de processos relativos a tais assuntos ou em qualquer situação análoga
resultante de um processo semelhante, previsto na legislação ou regulamentação
nacionais.
b)
Empresa, ou seus representantes legais, tenham sido condenados de delito
concernente à sua conduta profissional através de decisão já transitado em julgado;
c)

Empresa tiver sido culpada de improbidade profissional grave.

d)
Empresa não tiver cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento das
contribuições sociais ou de impostos, em conformidade com as disposições legais.
e)
Empresa, ou seus representantes legais, tenham sido condenados por fraude,
corrupção, envolvimento em organização criminosa ou lavagem de dinheiro através de
decisão já transitado em julgado;
f)
Empresa fizer uso de trabalho infantil ou de trabalho forçado e/ou se praticarem
discriminação e/ou não respeitarem o direito à liberdade de associação e o direito de
organizar e participar em negociações coletivas conforme as convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
A representante legal da declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora
prestada acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
Belém, _____ de _______________ de 20XX.
____________________________________________
Nome do Representante:
Identidade nº
CPF nº

