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ANEXO TERMO DE REFERÊNICA – CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PJ PARA ELABORAÇÃO 
DO PLANO DE MANEJO DA RESEX DE CURURUPU/MA 

1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O critério de avaliação do Termo de Referência será na modalidade de Técnica e Preço. Um 

procedimento de duas etapas será utilizado. Em primeiro lugar será realizada a (i) Habilitação 

Técnica da empresa, e (ii) Qualificação técnica de caráter classificatório e eliminatório. 

Posteriormente será realizada a abertura e comparação de preços. O peso da proposta 

financeira será de 30% e o da proposta técnica de 70%. 

 

1.1 Habilitação Técnica da Empresa - Análise eliminatória 

A experiência da empresa será comprovada mediante a apresentação de atestados técnicos, 

conforme requisitos abaixo: 

 

Qualificação e experiência da empresa 

a) Experiência de pelo menos um trabalho de elaboração de Plano de Manejo de 

Unidades de Conservação Federal na categoria de Uso Sustentável.  

 

As empresas que não apresentarem a documentação requerida não serão habilitadas para 

avaliação da Equipe Técnica. 

 

A experiência da empresa será comprovada por meio da apresentação de atestados de 

capacidade técnica, impressos em papel timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas, 

nos quais esteja comprovada a experiência em coordenação e elaboração de Planejamento ou 

Diagnóstico Ambiental. 

 

- Deverá constar, obrigatoriamente, em cada atestado: nome (razão social), CNPJ e endereço 

completo da Contratante e da Contratada; características do trabalho realizado (denominação, 

natureza, descrição e finalidade); local de execução dos serviços; período de realização 

(dd/mm/aa a dd/mm/aa); metodologia e recursos utilizados; data da emissão, nome, cargo, 

telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado. 

 

Quadro 1.1. – Critérios Gerais de Avaliação 

Critérios 
Pontuação 
Máxima 

1. Equipe Técnica  70 

2. Proposta Técnica 30 
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  Total   100 

 

As pontuações da Equipe e da Proposta Técnica serão obtidas pelo somatório simples dos itens 

descritos na Experiência da Equipe técnica e na Proposta Técnica. Serão classificados para a 

análise da proposta de preço aquelas empresas que obtenham média igual ou superior a 70% 

para cada um dos itens do Quadro 1.1 - Critérios Gerais de Avaliação. 

 

1.2 Experiência da Equipe Técnica 

A equipe de trabalho deve ser composta por, no mínimo, 04 (três) profissionais de nível 

superior, que trabalharão como: (i) Coordenador, (ii) Técnico Ambiental, (iii) Técnico em 

Geoprocessamento e  (iv) Moderador/ Facilitador de Oficinas Participativa. 

Descrição do Perfil do Coordenador: Formação acadêmica plena na área das ciências sociais, 

ciências ambientais ou ciências exatas/da terra com experiência comprovada em diagnósticos 

e planejamentos participativos, preferencialmente, em unidades de conservação. O candidato 

deverá ter disponibilidade irrestrita para viagens em todo o território nacional e ter condições 

de realizar atividades de campo em situações adversas, incluindo deslocamentos a pé, 

embarcado e em diferentes tipos de veículos. Suas funções incluem: coordenar os trabalhos de 

campo e de escritório, a sistematização e a consolidação dos resultados, dados e todas as 

informações obtidas durante toda a contratação.  

Descrição do Perfil de Técnico Ambiental: Formação acadêmica plena na área das ciências 

ambientais (Biologia, ecologia, Engenharia Ambiental, engenharia Florestal, Agronomia, 

Oceanografia, ou afins) com experiência comprovada em atividades na área de conservação de 

bioma costeiro-marinho. O profissional deve assessorar o coordenador no levantamento e 

análise de dados secundários bióticos e abióticos e dados socioeconômicos. Suas funções 

incluem: realizar trabalhos de campo e de escritório para elaboração dos produtos objeto de 

contratação do Termo de Referência, com enfoque na experiência exigida para o cargo. 

Descrição do Perfil do Técnico em Geoprocessamento: Profissional com formação acadêmica 

plena na área específica, com conhecimento e experiência em Geoprocessamento, Sistema de 

Informação Geográfica (SIG) e Cartografia. O profissional deve elaborar em conjunto com a 

equipe técnica os mapas temáticos da Unidade de Conservação. . Suas funções incluem: 

realizar trabalhos de campo e de escritório para elaboração dos produtos objeto de 

contratação do Termo de Referência, com enfoque na experiência exigida para o cargo. 

Descrição do Perfil do Moderador/ Facilitador: Formação acadêmica plena na área das 

ciências sociais, ou ciências ambientais e curso de formação em organização e moderação de 

eventos. Experiência na organização e moderação de eventos participativos com povos e 

comunidades tradicionais (consultas públicas, seminários).  
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Equipe técnica e experiência profissional 
Pontuação 
Máxima 

Quantidade 
mínima de 
profissionais 

1
. 

Coordenador  

 a) 
Pós-Graduação (LatuSensu) em áreas correlatas ao perfil desejado, 

com carga horária superior a 360h 
03 

1 

 b) Mestrado em áreas correlatas ao perfil desejado 05 

 c) 

Do

Doutorado em áreas correlatas ao perfil desejado 07 

 d) 

2,0 pontos por trabalho de consultoria na elaboração ou 

coordenação de Diagnósticos e Planejamentos participativos (limite 

de 05 trabalhos) 

10 

 e) 

2,0 ponto para elaboração de cada plano de manejo ou plano de 

gestão de unidades de conservação, conforme definidas na Lei 

9.985/2000 ou em legislação estadual correlata (limite de 05 

trabalhos) 

10 

2
. 

Técnico Ambiental e Técnico em Geoprocessamento  

 a) Mestrado em áreas correlatas ao perfil desejado 05 

2 
 b) Doutorado em áreas correlatas ao perfil desejado 07 

 c) 

2,0 pontos por ano ou trabalho de consultoria em atividades 

relacionadas a área de conservação de bioma costeiro-marinho 

(limite de 05 trabalhos / anos) 

10 

3 Moderador/ Facilitador 

 a) 
1,0 ponto por moderação de eventos relacionados à elaboração 

de Plano de Manejo de UC federal  
03 

1 

 b) 

2,0 pontos para cada trabalho de organização e moderação de 

eventos participativos com povos e comunidades tradicionais 

(consultas públicas, seminários) (limite de 5 trabalhos) 

10 

 

A formação da Equipe Técnica será comprovada por meio de apresentação de Currículo Vitae 

assinado pelo consultor com declaração que esse profissional irá desenvolver os trabalhos 

descritos no Termo de Referência, caso a empresa seja vencedora do processo seletivo;  

Os currículos dos profissionais deverão ser apresentados no formato constante no anexo deste 

Termo de Referência. 

Não serão considerados na análise da experiência dos profissionais de Nível Superior trabalhos 

relativos à elaboração de planos de manejo florestal e atividades relacionadas ao 

licenciamento de empreendimentos de qualquer natureza. No caso do mesmo profissional 

apresentar mais de 01 titulação (Pós Graduação, Mestrado e Doutorado), a pontuação será 

cumulativa. 
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1.3. Proposta Técnica 

A Análise da proposta técnica consiste em etapa eliminatória, e totalizará no máximo 30,0 

pontos. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões 

técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 

emendas, borrões ou entrelinhas. 

A Proposta Técnica será a base para a elaboração do Plano de Trabalho, previsto nas atividades 

do item 6 deste Termo de Referência, e após a conclusão do processo de seleção a contratada 

deverá ajustar o documento conforme recomendações da Equipe de Planejamento. 

 

A Proposta Técnica apresentada deverá atender, obrigatoriamente, às seguintes condições: 

- Contextualização: deve apresentar conhecimento sobre o objeto do Termo de 

Referência e análise sobre o planejamento de Reservas Extrativistas e da Região de 

inserção da UC; 

- Metodologia: deve analisar a abordagem multidisciplinar para tratamento do tema, o 

enfoque participativo e a questão da sustentabilidade além de identificar os 

referenciais teóricos, as abordagens e os aspectos práticos do trabalho; 

- Programa de Trabalho: exposição do plano de ação, com cronograma de execução 

para a consecução dos produtos descritos neste Termo de Referência. O programa de 

trabalho deverá ainda apresentar os recursos humanos, materiais e a necessidade de 

uso das instalações e equipamentos da unidade de conservação. Embora a Equipe 

Técnica seja a equipe mínima definida, o programa de trabalho deverá indicar a 

participação de terceiros apresentando, claramente, os nomes, currículos resumidos e 

a atribuição de cada durante o processo. O cronograma não deverá ultrapassar os 

prazos máximos estabelecidos no item 9.  

 

1.3. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

PROPOSTA TÉCNICA PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Contextualização da 

Região 

5,0 

Metodologia 20,0 

Programa de Trabalho 5,0 

Total 30,0  
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Proposta  Técnica 

Pontuação 

Avaliação 
da 
Pontuação 

Descrição do Conteúdo da Proposta 

Contextualização da 

Região 
5 

0% 
- Não apresentar texto discursivo sobre a 

região em que a Resex se encontra; 

50% - Apresentar texto discursivo sobre a 

região em que a Resex se encontra; 

100% 

- Apresentar texto discursivo sobre a 

região em que a Resex encontra com 

análise de planejamento da UC; 

Metodologia 20 

0% 

- Não considerar (i) abordagem 

multidisciplinar, (ii) enfoque participativo, 

(iii) critérios de sustentabilidade, (iv) 

abordagens e aspectos práticos da 

elaboração de Plano de Manejo; 

Até 50%* 

- Considerar (i) abordagem 

multidisciplinar, (ii) enfoque participativo, 

(iii) critérios de sustentabilidade, (iv) 

abordagens e aspectos práticos da 

elaboração de Plano de Manejo; 

Até 100%* 

Considerar e apresentar análise sobre (i) 

abordagem multidisciplinar, (ii) enfoque 

participativo, (iii) critérios de 

sustentabilidade, (iv) abordagens e 

aspectos práticos da elaboração de Plano 

de Manejo; 

  

Programa de Trabalho 

  

5 

0% 

- Não apresentar Programa de Trabalho 

com os itens: 

1 - Cronograma de execução para a 

consecução dos produtos; 

2 - Planejamento do uso dos insumos e 

recursos (equipe técnica, materiais, 

equipamentos) necessários para a 

execução dos produtos, além da 

identificação da necessidade de uso das 

instalações e equipamentos da unidade de 

conservação.  

Até 100%* 

- Apresentar Programa de Trabalho com os 

itens: 

1 - Cronograma de execução para a 

consecução dos produtos; 

2 - Planejamento do uso dos insumos e 

recursos (equipe técnica, materiais, 

equipamentos) necessários para a 

execução dos produtos, além da 

identificação da necessidade de uso das 

instalações e equipamentos da UC. 
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