
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2022 

 

Belém-PA, 15 de dezembro de 2022. 

 

 

Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica  

para apoio à Restauração Florestal junto à Agricultura Familiar 

 

Código de referência: Consultoria Agricultura Familiar. 

 

 

 

 

1 – CONTEXTO 

O Imazon é um instituto de pesquisa, sem fins lucrativos, fundado em 1990 e sediado em 

Belém, Pará.  O Instituto tem a missão de promover conservação e desenvolvimento 

sustentável na Amazônia, por meio de estudos, disseminação ampla de informações, 

inovações e transferências tecnológicas, no apoio à formulação e implementação de 

políticas públicas, visando solucionar problemas em larga escala na Amazônia.  

O desmatamento é um dos principais problemas ambientais na Amazônia, já tendo 

consumido 20% do bioma.  O Pará é o estado amazônico mais desmatado, com 162,6 mil 

km² de áreas abertas até 2021, correspondendo a 35% dos desmatamentos da região1.  Em 

consequência, o Pará possui um déficit florestal estimado em até 33 mil km² 2, de um total 

de 80 mil km² calculado para toda a Amazônia Legal3. Nesse contexto, criar bases 

técnicas para que a restauração florestal ganhe escala no estado e região é de fundamental 

importância à regularização ambiental, à proteção de ambientes frágeis (como nascentes 

e cursos d’água) e, por conseguinte, à segurança hídrica e alimentar da sociedade em 

geral. 

Considerando a relevância desse tema, o Imazon implementa ações que visam dar escala 

à restauração florestal e à adequação ambiental e produtiva de imóveis rurais na 

Amazônia Legal, no âmbito do projeto “Floresta para Sempre”, apoiado pelo Fundo 

Amazônia/BNDES (Contrato de Colaboração Financeira Não Reembolsável nº. 

17.2.0714.1; Operação nº 5.991.281.0001), e do projeto “Promovendo e implementando 

a Regeneração Natural Assistida em larga escala no Mato Grosso e Pará” (Catalyzing and 

Implementing Assisted Natural Regeneration in Mato Grosso and Pará), com apoio da 

                                                
1 Prodes/Inpe, 2022. Taxas anuais de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira. Disponível em 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates, acesso em: 

10/10/2022. 

2 Nunes, S.; Gardner, T.; Barlow, J.; Martins, H.; Salomão, R.; Monteiro, D. & Souza Jr., C. 2016. 

Compensating for past deforestation: Assessing the legal forest surplus and deficit of the state of Pará, 

eastern Amazonia. Land Use Policy, v.57, pp.749-758. 

3 MMA. Ministério do Meio Ambiente. 2013. Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 

(Planaveg) – Versão Preliminar. Brasília-DF: MMA/Secretaria de Biodiversidade e Florestas. 79 p. 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norway's International Climate & Forests Initiative (NICFI) e coordenação geral do 

World Resources Institute (WRI).  

 

O INSTITUTO torna público que fará realizar EDITAL DE TOMADA DE PREÇO, que 

convida a apresentar propostas para prover os seguintes serviços de Contratação de 

Consultoria Pessoa Jurídica, conforme indicado no item 2 deste instrumento. 

 

2 – OBJETIVO 

O presente Termo de Referência visa a contratação de Consultoria, na modalidade Pessoa 

Jurídica (PJ), com experiência em trabalhos com o segmento da agricultura familiar, para 

a execução de atividades presenciais em campo (ver seção 3), nos municípios de Capitão 

Poço, Dom Eliseu, Paragominas e Ulianópolis, no Estado do Pará.  

 

 

3 – ATIVIDADES 

3.1. Aplicação de questionários em 300 (trezentos) imóveis da agricultura familiar, para 

caracterização geral da unidade familiar, do histórico de uso do solo e do potencial para 

restauração florestal; 

3.2. Mapeamento da cobertura e uso do solo em 300 (trezentos) imóveis da agricultura 

familiar (os mesmos da atividade 3.1.), com identificação de áreas para implantação de 

Sistemas Agroflorestais (SAFs), regeneração natural assistida (RNA) ou outras 

estratégias de restauração florestal; 

3.3. Proposição de arranjos de SAFs, de RNA e/ou de outras estratégias de restauração 

florestal, levando em conta o contexto socioeconômico do(a) agricultor(a) familiar, as 

recomendações técnicas e as exigências legais; 

3.4. Implantação de arranjos de SAFs em 70 hectares dentro dos imóveis mapeados da 

agricultura familiar, além de RNA e/ou de outras estratégias de restauração florestal; 

3.5. Acompanhamento técnico por 12 (doze) meses das áreas com SAF implantado; 

3.6. Participação em reuniões de trabalho e em eventos de mobilização de público-alvo, 

de disseminação de resultados e de formação de agentes multiplicadores. 

 

4 – PRODUTOS 

Os produtos a serem gerados estão especificados abaixo, ressaltando-se que os quatro 

primeiros (4.1 a 4.4) devem ser finalizados até maio de 2023, devido ao regime de chuva 

nos municípios-alvo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.1. Banco de dados em excel com as informações resultantes da aplicação de 

questionário em 300 (trezentos) imóveis da agricultura familiar, incluindo coordenadas 

geográficas e registros fotográficos; 

4.2. Mapas de cobertura do solo, situação em 2008 e em 2020/2021, de 300 (trezentos) 

imóveis da agricultura familiar, com identificação de áreas para implantação de SAFs, 

RNA e/ou outras estratégias de restauração florestal; 

4.3. Fichas técnicas com detalhamento dos arranjos de SAFs indicados a cada imóvel 

rural, com orientações sobre composição de espécies, espaçamentos etc.;  

4.4. Relatório técnico, com registro fotográfico, dos SAFs implantados em 70 hectares 

dentro dos imóveis mapeados da agricultura familiar, além de outras estratégias de 

restauração florestal; e 

4.5. Fichas de acompanhamento técnico presencial por 12 (doze) meses pós-implantação 

das áreas de SAF. 

 

 

5 – PERFIL DO CONSULTOR  

a) Pessoa Jurídica (PJ); 

 

b) Ponto focal da PJ com experiência comprovada de pelo menos 5 (cinco) anos na 

execução de projetos e de atividades com a agricultura familiar na Amazônia; e 

 

c) Ponto focal da PJ com experiência comprovada de pelo menos 5 (cinco) anos na 

implantação de SAF na Amazônia e, preferencialmente, nos municípios de 

Capitão Poço, Dom Eliseu, Paragominas e/ou Ulianópolis, no Estado do Pará; 

 

d) Ponto focal da PJ com formação técnica e/ou acadêmica em áreas relacionadas a 

agricultura, florestas e/ou meio ambiente. 

 

 

6 – PRAZO DE EXECUÇÃO 

As atividades e produtos definidos neste Termo de Referência deverão ser concluídos 

até 31 de dezembro de 2023. 

 

 

7 – ORÇAMENTO  

a) O orçamento da consultoria deve ser apresentado por item de custo. 

b) As mudas de espécies nativas da Amazônia e os insumos agrícolas para preparo 

do solo e plantio serão fornecidos pelo Imazon. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 – PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

8.1 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A seleção será baseada nos seguintes critérios: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

a) Experiência comprovada na execução 

de atividades diretamente voltadas ao 

público da agricultura familiar na 

Amazônia. 

0 = sem experiência comprovada; 

1 = comprovou 1 (uma) experiência; 

2 = comprovou 2 (duas) experiências; 

3 = comprovou 3 (três) ou mais 

experiências. 

b) Experiência comprovada com 

levantamentos socioeconômicos na 

Amazônia, em áreas de agricultura 

familiar. 

0 = sem experiência comprovada; 

1 = comprovou 1 (uma) experiência; 

2 = comprovou 2 (duas) experiências; 

3 = comprovou 3 (três) ou mais 

experiências. 

c) Experiência comprovada na 

implantação de SAFs na Amazônia, 

em áreas de agricultura familiar. 

0 = sem experiência comprovada; 

1 = comprovou 1 (uma) experiência; 

2 = comprovou 2 (duas) experiências; 

3 = comprovou 3 (três) ou mais 

experiências. 

d) Experiência comprovada com 

levantamento socioeconômico e 

implantação de SAFs em áreas de 

agricultura familiar no Estado do Pará. 

0 = sem experiência comprovada; 

1 = comprovou 1 (uma) experiência; 

2 = comprovou 2 (duas) experiências; 

3 = comprovou 3 (três) ou mais 

experiências. 

e) Requisitos de qualificação técnica: 

i. Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos em atividades diretamente 

voltadas à agricultura familiar na 

Amazônia; 

ii. Experiência mínima de 5 (cinco) 

anos na concepção e implantação de 

SAFs em áreas de agricultura 

familiar no Pará; 

iii. Experiência em coordenação de 

projetos e de equipes; 

0 = não atende aos quatro requisitos; 

3 = atende aos quatro requisitos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

iv. Formação técnica em áreas 

relacionadas a agricultura, florestas 

e/ou meio ambiente. 

f) Valor total do orçamento para entrega 

dos produtos e serviços descritos neste 

Edital/Termo de Referência. 

0 = orçamento não apresentado; 

1 = valor mais alto que a média das 

propostas apresentadas; 

2 = valor médio; 

3 = valor mais baixo que a média das 

propostas apresentadas. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8.2 – PRAZO E E-MAIL PARA ENVIO DE PROPOSTAS 

 

A proposta comercial deverá ser estruturada em papel timbrado da proponente, 

devidamente assinada e em língua portuguesa. Nesta deverão estar incluídos todos os 

custos para realização do serviço. 

A proposta comercial e a declaração que consta no Anexo 2 poderão ser entregues em 

uma via original no endereço da sede do Imazon (até às 18:00) ou poderá ser enviada por 

e-mail até 30/12/2022 para: compras@imazon.org.br, com o assunto Edital: 

TDR_002/2022– Consultoria Agricultura Familiar. 

 

 

8.3 – DOCUMENTOS A SEREM SUBMETIDOS AO IMAZON: 

i. Proposta Técnica e Financeira, atendendo a todos os requisitos do presente 

Edital/Termo de Referência;  

ii. Comprovações das experiências descritas, considerando os Critérios de Avaliação 

(Seção 8.1); 

iii. Declaração conforme anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 2 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 (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). 

g) Empresa, ou seus representantes legais, tenham descumprido as obrigações 

decorrentes da LGPD e GDPR, ou tiverem sido penalizados pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados. 

 

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: 


