
 
 

Termo de Referência para contratação de consultoria visando 

identificação da demanda por restauração da vegetação nativa proveniente de 

mecanismos legais para além da Lei de Proteção da Vegetação Nativa.  
 

26 de julho de 2019 

 

Sobre a concedente e a organização parceira 

Partnerships for Forests 

O Partnerships for Forests (P4F) é um programa do governo do Reino Unido que visa catalisar negócios 
sustentáveis em uso do solo que promovam tanto a restauração florestal quanto a valorização da 
floresta preservada, ao mesmo tempo em que gerem renda para comunidades e alavanquem 
investimentos do setor privado. 
 
Partnerships for Forests é financiado pelos Departamentos de Desenvolvimento Internacional (DFID) 
e pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial (BEIS) do Reino Unido e tem 
operações na África Central, Oriental e Ocidental, no Sudeste Asiático e na América Latina. 

 
O programa atua em cinco áreas temáticas na América Latina, com foco inicial no Brasil e na Colômbia: 

Promoção da intensificação pecuária sustentável e adequada à legislação ambiental brasileira, 

incentivos e instrumentos econômicos para expansão da produção de soja em áreas já convertidas, 

fomento da comercialização de produtos florestais não-madeireiros, promoção da economia da 

restauração florestal e, apenas na Colômbia, manejo florestal sustentável. 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura 

A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura é um movimento multissetorial que se formou com o 

objetivo de propor ações e influenciar políticas públicas que levem ao desenvolvimento de uma 

economia de baixo carbono, com a criação de empregos de qualidade, o estímulo à inovação, à 

competitividade global do Brasil e à geração e distribuição de riqueza a toda a sociedade. Mais de 200 

empresas, associações empresariais, centros de pesquisa e organizações da sociedade civil já aderiram 

à Coalizão Brasil. 

Os debates técnicos sobre os diversos assuntos da agenda de clima, florestas e agricultura ocorrem 

no âmbito dos Fóruns de Diálogo da Coalizão Brasil, que contam com ampla participação dos membros 

e estão organizados em quatro grandes temas: Florestas Nativas, Agropecuária & Silvicultura, 

Desmatamento e Políticas Públicas & Instrumentos Econômicos. 

O Partnerships for Forests é membro da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura desde 2018, 

acompanhando seu trabalho através das plenárias e dos grupos de trabalho, em especial os que dizem 

respeito a instrumentos econômicos para o fomento a uma agenda propositiva de uso do solo no 

Brasil. 



 

Objetivo 

Essa chamada tem como objetivo o desenvolvimento de um levantamento de identificação da 

demanda por restauração florestal em estados prioritários no Brasil proveniente de mecanismos legais 

ou jurídicos. Entende-se por mecanismos legais ou jurídicos ações judiciais, inquéritos civis públicos, 

termos de ajustamento de conduta (TAC), compensação florestal etc. que vão além dos passivos 

definidos pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa.  

Contexto 

O Brasil possui dispositivos que apontam para uma alta demanda de restauração da vegetação nativa, 

seja por conta de suas Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC), os passivos de Reserva 

Legal e Áreas de Preservação Permanente sob a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (o Código 

Florestal) e por conta do Plano Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa (PLANAVEG).  

No entanto, uma grande parte desta demanda carece de incentivos efetivos para seu cumprimento. 

Ademais, novas propostas provenientes do Legislativo Federal, com aparente apoio do Executivo, 

apontam para possíveis alterações dos marcos legais no sentido de formalmente reduzir o tamanho 

dessa demanda.  

Esse cenário gera incertezas quanto ao real tamanho da demanda por restauração e do volume de 

recursos potencialmente disponíveis para iniciativas de restauração no país, fragilizando inúmeras 

iniciativas de fomento de uma economia florestal baseada no incremento da cobertura verde que 

tenham os marcos legais como lastros fundamentais. Ademais, a falta de quantificação da demanda 

real por restauração dificulta o investimento em negócios atrelados à cadeia de recuperação da 

vegetação nativa e o planejamento da infraestrutura e capacidade necessária para a efetividade de 

plantios, como por exemplo a formação de grupos de coletas de sementes, estabelecimento de 

viveiros de mudas, e mesmo o desenvolvimento das capacidades humanas necessárias para adequada 

assistência técnica e oferecimento de produtos e serviços.   

O crescente movimento empreendedor atrelado aos produtos e serviços da restauração é afetado 

pelas incertezas da demanda de restauração, tornando-se refém de estimativas superestimadas e, 

portanto, fragilizado em suas tarefas de planejamento estratégico e busca de financiamento.   

Por outro lado, dados mais precisos do tamanho e da localização da demanda por restauração 

também auxiliam o poder público em suas diferentes esferas a se planejar para a execução de suas 

atribuições legais. Por fim, a sociedade civil organizada também terá melhores bases para direcionar 

seus esforços, da execução de projetos de restauração até a proposição de políticas públicas, 

passando por mecanismos de viabilização da restauração em escala.    

Escopo 

Instrumentos legais: São alvos deste trabalho a investigação da demanda por restauração existentes 

sob Termos de Ajustamento de Condutas e Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental. 

Instrumentos adicionais que geram demanda por restauração também podem ser investigados, 

caracterizados o porquê de serem considerados demandas reais.  

Escopo geográfico: O foco mínimo da consultoria está em cinco unidades federativas prioritárias, a 

saber: Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e São Paulo. Os proponentes são encorajados 

a incluir entre um e cinco estados adicionais conforme adequado segundo a metodologia proposta e 



os recursos disponíveis. Os estados adicionais desejáveis são: Acre, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Goiás. 

Metodologia de desenvolvimento das atividades: Espera-se realização de coleta de dados junto aos 

órgãos competentes nos níveis federal e estaduais, incluindo, porém não limitado a, IBAMA, ICMBIO, 

Ministérios Públicos federal e estaduais, Órgãos Estaduais de Meio Ambiente e empresas alvo desses 

instrumentos legais, além de análise de dados (por exemplo, projeção da demanda de restauração ao 

longo do tempo de acordo com os instrumentos demandantes e setores produtivos correspondentes) 

e discussão de resultados preliminares junto a equipe contratante.  

O método específico para o levamento de dado a ser aplicado ficará a cargo do proponente, a ser 

detalhado na entrega da proposta e posteriormente negociado com a equipe contratante.  

 

Produtos esperados 

Produtos Formato Conteúdo 

A. Relatório preliminar 1, 
até 60 dias após 
assinatura do contrato.  

Apresentação em MS Power Point com 
principais pontos, assim como anexos 
complementares em MS Word e/ou MS 
Excel.  

Descrição das atividades 
conduzidas e resultados 
atingidos até a data. 

B. Relatório preliminar 2, 
até 120 dias após a 
assinatura do contrato. 

Apresentação em MS Power Point com 
principais pontos, assim como anexos 
complementares em MS Word e/ou MS 
Excel. 

Descrição das atividades 
conduzidas e resultados 
atingidos até a data. 

C. Relatório final, até 150 
dias após assinatura do 
contrato. 

Apresentação em MS Power Point com 
principais pontos, assim como anexos 
complementares em MS Word e/ou MS 
Excel. 

Descrição final das atividades 
conduzidas e resultados 
obtidos. 

 

O conteúdo específico de cada relatório será definido de acordo com o método e cronograma da 

proposta vencedora.  

Formato para aplicação de propostas 

As propostas técnico-comerciais deverão apresentar no mínimo as seguintes seções: 

1. Caracterização da organização proponente e equipe executora, com informações que 

comprovem qualificações para desenvolver o trabalho; 

2. Metodologia a ser adotada, incluindo: 

a. Escopo geográfico com justificativa do recorte escolhido; 

b. Descrição dos instrumentos legais a serem analisados, suas bases legais e justificativas 

para serem alvo do trabalho; 

c. Forma de acesso a informações junto a cada instrumento identificado; 

d. Forma de análise das informações coletadas, incluindo tratamento de dados; 

3. Cronograma de execução, incluindo entregas as datas de entregas dos relatórios preliminares. 

A entrega final não poderá exceder o prazo de 5 meses de execução no total; 

4. Orçamento, com discriminação das principais linhas de despesas. 

As propostas não poderão exceder 7 (sete) páginas, excluindo-se capa e anexos. 



Duração  

A execução do trabalho, entre a data de assinatura e a entrega do produto, não poderá exceder 5 

(cinco) meses.  

Recursos disponíveis 

O limite financeiro máximo para análise de propostas é de 59 mil libras esterlinas. 

Das características dos proponentes 

O proponente ideal para esse Termo de Referência é uma empresa ou grupo de empresas de 
consultoria com experiência sólida em avaliação de políticas públicas e enquadramentos jurídicos e 
com capacidade de articulação e mobilização de entidades públicas e privadas. 

Espera-se da consultoria contratada um nível alto de comprometimento e responsabilidade para 
completar suas atribuições de maneira eficiente, com precisão e respeito aos prazos. A consultoria 
contratada também precisa comprovar seguir padrões de conduta ética.  

 

Critérios de avaliação 

As propostas serão avaliadas considerando o balanço entre qualidade técnica e preço, seguindo a 

seguinte lógica: 

1. Capacidades da organização proponente e sua equipe técnica – PESO 2; 

2. Robustez da abordagem metodológica, incluindo balanço entre profundidade das análises vs 

abrangência geográfica – PESO 2; 

3. Preço – PESO 1. 

 

Governança de revisões e aprovações 

A análise das propostas recebidas e o acompanhamento de progresso da implementação terá 

participação dos membros do Fórum de Florestas Nativas da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e 

Agricultura em caráter consultivo.  

As decisões finais, assim como negociações contratuais e pagamentos, estarão a cargo do Partnerships 

for Forests. 

Dúvidas quanto ao edital 

Qualquer dúvida quanto ao edital deverá ser enviada até o dia 1 de agosto, 2019, para os mesmos 

endereços indicados para submissão de propostas. Os esclarecimentos serão tornados públicos até o 

dia 6 do mesmo mês.  

Como submeter propostas 

Os interessados devem enviar propostas técnico-comerciais para:  

 Marcio Sztutman (marcio.sztutman@partnershipsforforests.com) e  

 Andrea Nagado (andrea.nagado@partnershipsforforests.com)   

 

O prazo para envio das propostas é dia 26 de agosto de 2019, às 9h de Brasília. 

mailto:marcio.sztutman@partnershipsforforests.com
mailto:andrea.nagado@partnershipsforforests.com

