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Maio de 2014 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

MANEJO DA RESERVA EXTRATIVISTA FEDERAL RIO CAUTÁRIO, RO 
 

 
1. ANTECEDENTES 

 
A Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo e contém um terço de todas as florestas 
remanescentes desse tipo. A região, compartilhada por nove países sul-americanos, ocupa quase a 
metade do território brasileiro – 4,1 milhões de km2 e é cortada por mais de mil rios, formando a maior 
bacia hidrográfica do planeta. Ela também guarda uma enorme quantidade de carbono, possui uma 
imensa riqueza biológica, com milhões de espécies – muitas das quais ainda desconhecidas da 
ciência – e tem uma riqueza cultural igualmente diversa, com populações tradicionais e indígenas de 
longa e rica tradição no convívio com a floresta. Esse imenso patrimônio possui agora um programa de 
conservação à altura dos desafios e necessidades da gigantesca região que o abriga.  

 
A partir de sua parceria com doadores e organizações da sociedade civil, o Governo Federal, por meio 
do Decreto nº 4.326 de 08 de agosto de 2002, criou o Programa Áreas Protegidas da Amazônia 
(ARPA). O Programa ARPA reúne o estado da arte em biologia da conservação e integração 
participativa de comunidades, para proteger, em uma única década, amostras representativas da 
biodiversidade amazônica numa escala inédita, garantindo a integridade de suas paisagens e recursos 
genéticos pelo tempo que virá. O Governo Federal implementa o Programa ARPA por meio de uma 
parceria técnico-financeira com governos estaduais e municipais, o Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade (Funbio) e os seguintes doadores: 

 
Á Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF), por meio do Banco Mundial; 
Á Fundo Amazônia, por meio do BNDES 
Á KfW; e 
Á WWF-Brasil. 

 

Com o Programa ARPA, o Governo Federal pretende consolidar o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e tem a meta de proteger 

pelo menos 50 milhões de hectares de florestas na Amazônia por meio da implementação de áreas 
protegidas já existentes e da criação e implementação de novas unidades. Para a Fase II do programa 
ARPA (2010-2015) objetiva-se: 

Á Apoiar a criação de 13,5 milhões de ha de novas UCs de proteção integral e uso 
sustentável. 

Á Consolidar de 32 milhões de ha de UCs apoiadas na primeira fase, incluindo 6,5 
milhões de ha de UCs ainda não apoiadas pelo Programa. Serão consolidados 23 
milhões de ha em grau I e 9 milhões de ha em grau II. 

Á Capitalizar o Fundo de Áreas Protegidas (FAP) em US$ 70 milhões (correspondente a 
soma do que foi capitalizado na Fase I (US$ 24,28 milhões) com o que será capitalizado 
na Fase II). 

 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, através da 
Diretoria de Criação e Manejo de Unidade de Conservação - DIMAN, tem buscado promover a 
elaboração, implantação e implementação de planos, programas, projetos e ações demandadas pelas 
Populações Tradicionais através de suas entidades representativas e/ou indiretamente, através dos 
Órgãos Governamentais constituídos para este fim, ou ainda, por meio de Organizações não 
Governamentais. Dentre as atribuições específicas da DIMAN, cabe destacar a criação, implantação, 
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consolidação, gerenciamento e desenvolvimento das Reservas Extrativistas em conjunto com as 
populações tradicionais que as ocupam. 
 

A Reserva Extrativista Federal do Rio Cautário foi criada em 07 de agosto de 2001, com uma 
área de 73.817,4975 hectares, situado no município de Guajará – Mirim, mas com o acesso facilitado 
pelo município de Costa Marques, ambos no estado de Rondônia. Antes da criação da Reserva, esta 
área era de domínio do Exército Brasileiro. A transformação desta área em Reserva Extrativista se deu 
pela vontade das atuais organizações dos seringueiros, através do Conselho Nacional de Seringueiros 
– CNS e Associação Aguapé (associação que engloba os moradores da RESEX Estadual do Rio 
Cautário e RESEX Federal do Rio Cautário). Atualmente existem 11 famílias residentes na reserva e 
mais 50 famílias que utilizam a UC para fins extrativistas. Estas últimas, residem na área pertencente à 
RESEX Estadual do Rio Cautário, sendo considerados também como beneficiários da RESEX Federal 
do Rio Cautário.  
 
2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratar serviços de natureza técnica para elaboração do Plano de Manejo da Reserva Extrativista 
Rio Cautário, com ênfase na definição de diretrizes, normas e programas a serem implantados na 
Unidade, com o objetivo de gestão e ordenamento do uso sustentável dos recursos naturais e 
proteção dos meios de vida e cultura das populações tradicionais.   
 
3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 
3.1. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 
Os serviços de consultoria, objeto deste Termo de Referência, seguirão a metodologia participativa 
devendo o Plano de Trabalho conter as estratégias de execução. O conteúdo mínimo do Plano de 
Manejo e as orientações para a equipe de planejamento seguem a cada etapa. Sua elaboração será 
adaptada às especificidades da Reserva Extrativista Rio Cautário e à realidade local.  

 
A supervisão das atividades da consultoria, em qualquer das etapas do trabalho, estará a cargo da 
Equipe de Planejamento do ICMBio, composta pelo Gestor da Reserva Extrativista Rio Cautário e 
Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo (COMAN), designada por ordem de 
serviço, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a elaboração dos 
serviços deste Termo de Referência.  
 
A avaliação técnica e aprovação dos documentos preliminares e finais apresentados será de 
responsabilidade da Equipe de Planejamento, podendo ser solicitadas informações complementares e 
alterações dos documentos, quando se fizerem necessárias para contemplar os conteúdos mínimos 
exigidos no Plano de Manejo, especificados neste Termo de Referência. A seguir são descritas as 
etapas de elaboração do plano: 
 
 
3.1.1. 1ª ETAPA: ORGANIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
 
Atividades 
 
1. Realizar o planejamento de todas as etapas necessárias à elaboração do Plano de Manejo, 
prevendo os recursos humanos, metodologia aplicada, cronograma de execução, infra-estrutura, 
material de apoio e, se necessárias, as parcerias que podem contribuir com os trabalhos.  
 
Estratégia de execução 
 
O planejamento dos trabalhos deverá ser executado pela consultoria e apresentados, em forma de 
Plano de Trabalho à Equipe de Planejamento, a qual poderá apresentar sugestões e/ou mudanças no 
conteúdo do documento, de forma a adaptar as ações, as situações e necessidades locais. As outras 
atividades somente poderão ser iniciadas após a aprovação deste pela Equipe de Planejamento. 
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Produtos 
 
1. Plano de Trabalho devidamente aprovado pela Equipe de Planejamento. 
 
 
3.1.2 - 2ª ETAPA: RECONHECIMENTO DE CAMPO 
 
 
Atividades 
 
1. Realizar uma expedição para reconhecimento da unidade de conservação com expedição de no 
mínimo 10 dias de trabalho efetivo, com o objetivo de coletar impressões gerais sobre o meio físico e 
biótico, além de levantar informações sobre logística de campo e mobilização da comunidade. 

 

2. Realização de Reuniões Abertas com o objetivo de divulgação dos trabalhos do Plano de Manejo, 
levantar as características da população beneficiária, do modo de produção local, a percepção dos 
beneficiários sobre a Unidade de Conservação e com a natureza e mapear atores chave para as 
Oficinas de Planejamento Participativo. 
 
3. Realização de Reuniões Setoriais com instituições públicas, privadas e organizações da sociedade 
civil, nos municípios de Costa Marques/RO e Porto Velho/RO, que possuam informações necessárias 
para a caracterização da dinâmica local e regional da Unidade e seu entorno. Para tal deverá ser feito, 
juntamente com os gestores da UC, um mapeamento prévio das instituições relevantes para serem 
visitadas. 
 

Estratégia de execução 
 
A expedição deverá ser iniciada em no máximo 15 dias após a assinatura do contrato e ao fim do 
reconhecimento, deverá ser elaborado um Relatório de Reconhecimento de Campo descrevendo as 
atividades executadas e também abordando a identificação das lacunas de conhecimento. 

 

Nesta expedição a CONTRATADA, a Equipe de Planejamento e o Grupo de Trabalho visitarão as 
comunidades no interior da Reserva Extrativista para colher informações sobre a paisagem, os meios 
biótico e abiótico, a pressão antrópica e a dinâmica sócio-ambiental. O Grupo de Trabalho é formado 
por dois representantes indicados e aprovados pelo Conselho Deliberativo. 

 

Estas reuniões, denominadas de Reuniões Abertas, têm por objetivo principal a obtenção de 
informações para consolidar o diagnóstico do plano de manejo, além de informar sobre as atividades 
para a conclusão do plano de manejo, mobilizar diferentes atores para participação no planejamento 
da Reserva Extrativista e identificar a logística para as Oficinas de Planejamento Participativo. 

 

Serão realizadas duas Reuniões Abertas, com cerca de 50 pessoas cada, em uma Comunidade Local. 
Essa comunidade possui melhor infraestrutura e facilidade de acesso. 
 
A divulgação e logística do reconhecimento de campo será organizada pelo ICMBio. A CONTRATADA 
deverá custear a logística do reconhecimento de campo, as reuniões comunitárias e o deslocamento, 
hospedagem e alimentação de sua equipe. Ficará a cargo do ICMBio o custeio de sua equipe de 
acompanhamento. Com relação à Reunião de Organização do Planejamento, a CONTRATADA 
deverá custear o deslocamento, hospedagem e alimentação de sua equipe 
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Produtos 
 
 
1. Relatório técnico de consolidação das informações do Reconhecimento de campo, Reuniões 

Abertas e Reuniões Setoriais. 
 

 
3.1.3 - 3ª ETAPA: CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS E DISPONÍVEIS SOBRE A 
UC  
 
Atividades 
 

1. Levantar e sistematizar a bibliografia sobre a Reserva e área de entorno existentes no ICMBio, 
no órgão ambiental estadual, universidades e instituições científicas, da sociedade civil, entre 
outras fontes; 

2. Analisar as informações e materiais existentes sobre a UC, identificando os desafios de gestão, 
lacunas de conhecimento e sua possível aplicação no manejo e gestão da RESEX; 

3. Organizar um banco de dados geográficos contendo informações dos limites e acessos a 
unidade de conservação, limites e sedes municipais, outros núcleos urbanos e demais 
localidades, rodovias, hidrografia, curvas de nível, carta imagem da unidade de conservação e 
entorno a partir de imagem de satélite recente; 

4. Proceder às interpretações das fotos aéreas e das imagens de satélite necessárias à 
elaboração dos mapas, de modo a confeccionar mapa da evolução do uso e ocupação do solo, 
com a identificação de tendências e vetores de pressão antrópica (exploração madeireira; 
mineração; agropecuária; exploração de potencial hidroenergético; urbanização; entre outros) 
sobre a Unidade de Conservação; 

5. Elaborar Base cartográfica apresentando o enquadramento regional da unidade de 
conservação com informações da hidrografia; sistema viário; acessos a unidade de 
conservação; limites municipais/sedes, áreas urbanas e outras localidades; geologia, 
geomorfologia, pedologia, hipsometria, declividade, vegetação, focos de calor; mapa de 
ocorrência de populações tradicionais, mapa das áreas protegidas (UC e Terras Indígenas) na 
área de influência da RESEX. 

6. Consolidar a versão preliminar do Diagnóstico da Resex (Volume I). 
 
OBS: Deverão ser considerados para efeito de interpretação e confecção de mapas, e outros dados 
espaciais, as áreas da Resex Rio Cautário Federal e Estadual. 
 
 
Estratégia de execução 
 
A CONTRATADA deverá buscar todas as informações disponíveis para a UC, bem como os dados 
levantados em campo em decorrência do Reconhecimento de Campo e Reuniões Abertas e Setoriais. 
 
Será fornecido pela Equipe de Planejamento à CONTRATADA todas as informações e documentos 
existentes sobre a UC, de posse do ICMBio. 
 
O produto deverá seguir a itemização proposta no Roteiro Metodológico de Elaboração de Planos de 
Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 2009) e orientações da Instrução Normativa ICMBio no 
01/2007 e da Equipe de Planejamento. 
 
Todos os documentos deverão ser apresentados em formato digital aberto (.doc, .shp, .mxd). Os 
mapas deverão ser apresentados também em versão pdf em tamanho A3 e A0. 
 
Produtos 
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1. Diagnóstico preliminar da UC (Volume I) com a consolidação das informações relevantes para o seu 
planejamento. Este documento deverá ser acompanhado do banco sistematizado da bibliografia 
consultada; base cartográfica e mapas solicitados. 

 
 
 

3.1.4 - 4ª ETAPA: REALIZAÇÃO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
 
Atividades 
 

1. Organizar e promover, em conjunto com a Equipe de Planejamento, a Oficina de Planejamento 
Participativo, convocando os atores previamente mapeados, e outros relevantes para a gestão 
da UC, tais como membros das comunidades locais (lideranças comunitárias, moradores do 
entorno e da UC, pesquisadores, e outros que possam contribuir para o planejamento da UC);  

2. Relatar e sistematizar todas as informações, percepções e sugestões dos presentes na Oficina 
de Planejamento Participativo.  

3. Consolidar um Relatório da Oficina de Planejamento Participativo. 
 
Estratégia de Execução 
 
 
Para obter a participação social é importante que as lideranças locais, os moradores e também, 
representantes de instituições convidadas, sintam-se sensibilizados e interessados em relação a 
atividade.  
 
Na moderação da reunião devem ser utilizadas técnicas participativas, de dinâmica de grupos e de 
resolução de conflitos. Na realização do evento deverão ser disponibilizados os produtos cartográficos 
já produzidos no âmbito desta contratação, para elaboração do mapa falado e proposta de 
zoneamento da UC. 
 
Na Oficina será apresentado o Diagnóstico da Reserva (Volume I) em sua versão final, com a 
finalidade de nivelar os participantes sobre a UC e aferição do produto. 
 
Será utilizada metodologia de planejamento participativo para elaboração do Modelo Conceitual da 
RESEX, de maneira mapear os alvos de conservação, principais ameaças e fatores contribuintes, e 
estratégias para mitigação das ameaças. Será trabalhada ainda a Missão, Visão, Zoneamento e 
Programas de Manejo da UC, visando subsidiar a elaboração do Planejamento (Volume II). 
 
 
Para garantir maior participação da comunidade local, em conjunto com a equipe gestora da Reserva 

Extrativista, a CONTRATADA deverá realizar etapa de mobilização, considerando a articulação e 

sensibilização dos atores, entidades e lideranças comunitárias para a participação na Oficina de 

Planejamento. 

  

Após a fase de mobilização da comunidade e pactuação da metodologia de planejamento participativo 

com a Equipe de Planejamento, deverá ser realizada uma Oficina com duração de 03 dias, na cidade 

de Costa Marques/RO, para construir o planejamento da Reserva Extrativista. A Oficina deve ser 

planejada para, no máximo 40 (quarenta) pessoas. 

 

A CONTRATADA será responsável, em articulação com a chefia da RESEX, pela organização, 

execução e moderação das oficinas e deverá considerar: 
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Á A proposição da logística para transporte, alimentação e hospedagem dos participantes; 

Á A elaboração e produção de material tais como textos explicativos, mapas, cartilhas, cartazes, 

banners e outros; pela documentação das oficinas (relatoria, filmagem, gravação de áudio); e 

pelo material de consumo para moderação (tarjetas, flipchart, canetas e outros), cujos custos 

correrão de responsabilidade da CONTRATADA. 

 
Caberá também a CONTRATADA custear a realização das Oficinas de Planejamento Participativo, 
exceto o custeio da equipe do ICMBio de acompanhamento do Plano de Manejo. 
 
Para a elaboração do Volume II deverá seguir a itemização proposta no Roteiro Metodológico de 
Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 2009) e orientações da Instrução 
Normativa ICMBio no 01/2007 e da Equipe de Planejamento. 
 
 
Produto 
 
1. Relatório da Oficina de Planejamento Participativo, disponibilizado em via digital (.doc) e via 
impressa (duas cópias), contemplando no mínimo, os seguintes itens: 
 

Á A análise do contexto atual da UC, obtido da oficina (contendo as ameaças e 
oportunidades no âmbito regional); 

Á A análise da situação da UC (mostrando os pontos fortes e fracos); 
Á As informações e percepções das comunidades obtidas durante o evento (Oficina de 

Planejamento Participativo); 
Á Relato do processo de planejamento participativo em formato de ata, acompanhado de 

lista de presença; 
Á O mapa falado e proposta de zoneamento; 
Á A Matriz de Avaliação Estratégica, apresentando uma síntese dos pontos fortes e fracos e 

os possíveis parceiros e colaboradores institucionais na resolução das ameaças e 
fragilidades. 

Á Mapeamento participativo do uso dos recursos naturais da RESEX em questão. 
 

 

3.1.5 - 5ª ETAPA: ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

 

Atividades 
 
1. Participar da Reunião de Estruturação do Planejamento para avaliação dos produtos da Oficina de 

Planejamento Participativo para consolidação do Volume II – Planejamento da RESEX. 

 
 
Estratégia de Execução 
 
 
Este produto refere-se à consolidação do Volume II – Planejamento da Reserva Extrativista como 

produto sistematizado a partir das etapas anteriores, quais sejam a consolidação do Volume I – 

Diagnóstico e nas reuniões técnicas e oficinas realizadas para este plano de manejo. 
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Para o planejamento da unidade de conservação, deverá ser realizada uma reunião técnica (05 dias 

de duração) denominada Estruturação do Planejamento, a ser realizada, na sede administrativa do 

ICMBio em Brasília, na qual participarão a Equipe de Planejamento, GT do Plano de Manejo e a 

CONTRATADA. A partir da avaliação da Equipe de Planejamento, poderão ser incluídos outros 

participantes que sejam considerados importantes para o planejamento da unidade de conservação.  

 
O planejamento consiste na definição da Missão e Visão de Futuro, dos Objetivos Específicos da 

Reserva Extrativista e definição de alvos de conservação, do Zoneamento, da Zona de 

Amortecimento, dos Programas de Manejo (considerando o Acordo de Gestão) com metas e 

indicadores, Áreas Estratégicas.  

 

O planejamento deverá apresentar os Programas e Subprogramas nos quais estão organizadas as 

ações e propostas a serem implantadas na unidade, com o objetivo de promover o manejo 

sustentável, conservação e proteção dos recursos naturais, valorizando a cultura e proporcionando 

melhorarias na qualidade de vida das comunidades locais por meio do uso público na unidade de 

conservação.  

 

Ficará a cargo da CONTRATADA custear o deslocamento, hospedagem e alimentação de sua equipe. 

 
Produtos 
 
1. Planejamento Preliminar da UC (Volume II). 
 
 
3.1.6 – 6 ª ETAPA: ENTREGA DAS VERSÕES FINAL E RESUMIDA DO PLANO DE MANEJO  
 
Atividades 
 

1. Apresentar a Equipe de Planejamento a versão preliminar do Plano de Manejo da Reserva 
Extrativista Rio Cautário. 

2. Apresentar a versão aprovada por parte da COMAN/DIMAN, para Conselho Deliberativo da 
RESEX. 

3. Apresentar versão atualizada do Plano de Manejo da RESEX, incorporando os ajustes e 
sugestões dos participantes, após a reunião com o Conselho Deliberativo. 

4. Elaborar a versão final e resumida do Plano de Manejo. 
 
 
 

Estratégia de Execução 
 
 
A Versão Final do Plano de Manejo da Reserva Extrativista consistirá nos Volume I – Diagnóstico e 

Volume II - Planejamento e Anexos. 

 

A Versão Resumida do Plano de Manejo consiste em um documento com objetivo de disseminar os 

conceitos do Plano de Manejo com os comunitários da Reserva Extrativista. O documento deverá ter 
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linguagem acessível à comunidade e poderá ser feito em formato de cartilha, cordel, história em 

quadrinhos ou outro formato aprovado pela equipe de planejamento. 

 

Após análise do Volume II – Planejamento da Reserva Extrativista (Produto 4) pela Equipe de 

Planejamento, a CONTRATADA deverá proceder às correções necessárias, elaborando a versão final 

do Plano de Manejo da UC para análise técnica pela COMAN que emitirá parecer conclusivo.  

 

Depois da aprovação da COMAN, o Plano de Manejo e a Versão Resumida para divulgação serão 

apresentas ao Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista objetivando sua aprovação, que será 

efetivada por meio de Resolução do Conselho Deliberativo.  

 

Deve-se considerar que após a apresentação da versão final e da versão resumida de divulgação do 

Plano ao Conselho Deliberativo, poderão ser necessárias novas alterações e correções, e que 

deverão ser, após análise da pertinência por parte da Equipe de Planejamento, plenamente atendidas 

pela CONTRATADA. 

 
O produto deverá seguir a itemização proposta no Roteiro Metodológico de Elaboração de Planos de 
Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 2009) e orientações da Instrução Normativa ICMBio no 
01/2007 e da Equipe de Planejamento. 
 
Antes da impressão final do Plano de Manejo e da versão resumida, encaminhar uma cópia impressa 
ao ICMBio/RESEX Rio Cautário para novas verificações e possíveis acertos a serem efetuados. 
 
As informações contidas no Plano de Manejo devem ser escritas de forma a serem compreendidas por 
pessoas com diversos graus de instrução, possibilitando uma análise e interpretação adequada do 
documento. Os dados técnicos, necessários à caracterização física e biótica da Unidade, devem ser 
acompanhados de notas técnicas explicativas. 
 
Produtos  
 
 
1. Plano de Manejo da Reserva Extrativista Rio Cautário, Volume I – Diagnóstico, Volume II – 
Planejamento e Anexos, e sua versão resumida, em sua versão final. 
 
As versões final e resumida do Plano de Manejo, serão apresentadas em três vias originais impressas 

coloridas e três cópias em meio digital, gravadas em formato Word, PDF (qualidade para impressão) e 

shapes dos mapas elaborados segundo o modelo fornecido pela Equipe de Planejamento. Somente 

para a versão final e resumida do Plano de Manejo deverá ser entregue mais uma versão digital com 

as seguintes características: 

 

- Formato: PDF (*.pdf) - otimizar para: Tamanho minímo 

- Compressão: Máxima 

- Resolução de imagens e mapas para no máximo: 200dpi 

- Tamanho: Máximo 15Mb (dividir o arquivo em mais de 1 volume, quando necessário) 
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2. Plano de Manejo na sua versão resumida, com linguagem mais acessível para distribuição no 
interior da Unidade e outros interessados, deverá ser apresentado em 50 cópias impressas e 10 
cópias digitais, formato PDF. 
 
4. ABRANGÊNCIA: 
 
Em termos geográficos, o trabalho deverá alcançar toda a área da Reserva Extrativista Rio Cautário 
Federal e Estadual. Tais áreas serão identificadas durante os trabalhos de planejamento, mapeamento 
participativo, levantamento de dados secundários e atividades de campo, visando conhecer a dinâmica 
ambiental atual e as tendências de crescimento econômico da UC e entorno. A identificação destes 
ambientes deverá seguir as orientações da Equipe de Planejamento, tendo em vista sua importância 
no estabelecimento das estratégias de manejo para a Reserva. 
 
5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
Poderão habilitar-se à realização dos trabalhos, instituições que tenham capacidade técnica 
reconhecida e experiência para a execução das atividades previstas neste TdR. 
 
5.1. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
O critério de avaliação do Edital 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 (i) 
Qualificação técnica de caráter classificatório e eliminatório. Posteriormente será realizada a abertura 
e comparação de preços.  
 
5.1.1 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 02 trabalhos de elaboração em Plano de Manejo.  

 
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, emitidos em favor da licitante, 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. 
 
5.1.2 Critério Geral de avaliação da qualificação técnica  
 
As pontuações da Equipe Técnica 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 apenas as concorrentes que atenderem ao requisito mínimo de 70% no 
Critério Geral de Avaliação. 
 
5.1.2.1 Experiência da Equipe Técnica 
 
A contratada deverá designar uma equipe composta pelo menos por 01 Coordenador, 01 Assessor 
Técnico e 01 moderador/facilitador. O coordenador será responsável pelo processo de planejamento e 
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execução do contrato. Esse profissional responderá pelo pleno cumprimento das etapas e atividades 
descritas neste edital e pela elaboração dos produtos, objeto da contratação.   
 
 
A equipe de trabalho deve ser composta por profissionais de nível superior, que trabalharão como: (i) 
Coordenador, (ii) Assessores técnicos, e (iii) Moderador/ Facilitador de oficinas. 
 
Descrição do Perfil do Coordenador: Formação acadêmica plena na área das ciências sociais, ou 
ciências ambientais 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 longos deslocamentos a pé, embarcado, em diferentes tipos de veículos e 
aeronaves. 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 dos Assessores Técnicos: Formação acadêmica plena na área das ciências 
ambientais (Biologia, ecologia, Engenharia Ambiental, engenharia Florestal, Agronomia ou afins) com 
experiências comprovadas em atividades na área de conservação do bioma amazônico. Deverá 
possuir conhecimento e experiência em Geoprocessamento, Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
Cartografia e planejamento territorial, para a caracterização e a geração dos produtos indicados para 
estas ferramentas, análises geográficas e elaboração dos mapas para os Relatórios. Os profissionais 
devem 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 edital, com enfoque nas experiências exigidas para 
o cargo. Poderá um Assessor Técnico participar na elaboração de mais de um produto, desde que 
comprovada a sua capacitação e experiência para a execução dos trabalhos. 
 
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).  
 
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 edital, caso a empresa seja vencedora do certame.  
 
 
5.1.2.2 Proposta Técnica 

 
A Análise da proposta técnica consiste em etapa eliminatória. 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 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 Edital e análise sobre o 
planejamento 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 Edital. O programa de trabalho deverá ainda apresentar os 
recursos humanos, materiais e a necessidade de uso das instalações e equipamentos da unidade de 
conservação. O programa de trabalho deverá indicar, se for o caso, a participação de terceiros 
apresentando, claramente, os nomes, currículos resumidos e a atribuição de cada durante o processo.  
Observações:  
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- Na composição da Proposta Técnica é obrigatória a identificação dos referenciais teóricos 
utilizados; 
- O cronograma de trabalho não deverá ultrapassar os prazos máximos estabelecidos no item 
6.;  
- Os itens descritos no conteúdo da proposta deverão ser apresentados com clareza e 
objetividade;  

 
 
5.1.3. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 

Para a avaliação baseada na qualidade e no preço serão atribuídos pesos para os critérios técnicos e 
financeiros. 
 
Estratégia de Execução: 
 
A equipe técnica apresentada durante processo seletivo deverá ser mantida até o final do trabalho, 
sob pena de rescisão de contrato. Em casos excepcionais, a substituição do coordenador, Assessores 
Técnicos e do Moderador/Facilitador será permitida, desde que os profissionais apresentados tenham 
qualificação igual ou superior ao perfil requerido no edital, e sejam aprovados pela Equipe de 
Planejamento.  
 
 
6. PRODUTOS, CRONOGRAMA E PRAZOS 
 
6.1. PRODUTOS 
 
1º Produto: PLANO DE TRABALHO DEVIDAMENTE APROVADO PELA EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO  
 
2º Produto: RELATÓRIO TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO 
RECONHECIMENTO DE CAMPO, REUNIÕES ABERTAS E REUNIÕES SETORIAIS 
 
 
3º Produto: DIAGNÓSTICO PRELIMINAR DA UC (VOLUME I) 
 
 
4º Produto: RELATÓRIO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 
 
 
5º Produto: PLANEJAMENTO PRELIMINAR DA UC (VOLUME II) 
 
6º Produto: PLANO DE MANEJO DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO CAUTÁRIO, VOLUME I – 
DIAGNÓSTICO, VOLUME II – PLANEJAMENTO E ANEXOS, E SUA VERSÃO RESUMIDA, EM SUA 
VERSÃO FINAL. 

 
6.2. FORMA DE APRESENTAÇÃO 
 
As normas para apresentação do Plano de Manejo - versão final - serão fornecidas pelo 
ICMBio/RESEX Rio Cautário. Para os produtos intermediários não será exigida formatação específica, 
porém, deverão apresentar os conteúdos especificados neste Termo de Referência.    
 
6.3. CRONOGRAMA, PRAZOS E FORMAS DE PAGAMENTO. 

 
A duração total dos trabalhos de elaboração do plano de manejo da Reserva Extrativista Federal Rio 

Cautário deverá ocorrer em 12 meses (365 dias), sendo os produtos distribuídos conforme 
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cronograma apresentado a seguir. Sempre que os produtos intermediários forem submetidos à 

apreciação da equipe da Equipe de Planejamento para aprovação, essa terá um prazo de 10 (dez) 

dias úteis para se manifestar. Havendo necessidades de ajustes, a contratada deverá atender às 

recomendações solicitadas para o aprimoramento e a melhoria do Produto num prazo máximo de até 

10 dias úteis após o recebimento das recomendações solicitadas pela equipe de Planejamento. Os 

pagamentos serão realizados pelo Funbio – Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, em até 10 dias 

úteis após a aprovação dos produtos pela Equipe de Planejamento. O documento final deverá ser 

entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua apreciação pela Equipe de Planejamento O 

prazo máximo para a execução dos serviços pela contratada é apresentado a seguir por produto, com 

o prazo a contar da assinatura do contrato.  

 
 

Produto Prazo (dias) de entrega após 
a assinatura do contrato 

% do valor do 
contrato 

1º - Plano de trabalho  20 00 

2º - Relatório técnico de campo 80 15 

3º - Diagnóstico preliminar da UC (Volume I) 140 15 

4º - Relatório da Oficina de Planejamento Participativo 180 20 

5º - Planejamento preliminar da UC (volume II) 260 20 

6º - Plano de Manejo da RESEX Rio Cautário 320 30 

 
Estratégia de execução: 
 
Cada um dos produtos a ser entregue pela empresa contratada, para efeito de pagamento, deverá ter 
a aprovação prévia da Equipe de Planejamento, acompanhado por meio de parecer técnico e termo de 
recebimento.  
 
Todos os equipamentos e serviços de terceiros, necessários à preparação do trabalho, tais como 
serviços de digitação, elaboração de mapas temáticos, sobrevôo, serviços de moderação e outros 
recursos similares correrão por conta da contratada. 
 
7. DADOS, SERVIÇOS, PESSOAL E INSTALAÇÕES FORNECIDAS PELO ICMBio/RESEX Rio 
Cautário. 
 
O acesso a toda a documentação existente no ICMBio, em Brasília-DF e na Reserva Extrativista Rio 
Cautário, que possa auxiliar o trabalho da contratada lhe será facilitado, mediante prévia solicitação. 
Por ocasião do trabalho de campo poderão ser utilizados os meios de transporte destinados para este 
fim e outros equipamentos necessários, desde que haja disponibilidade e anuência do Chefe da 
Unidade. 
As teses de pós-graduação e monografias, os artigos científicos e outras publicações que venham a 
utilizar os dados coletados durante a elaboração do plano de manejo deverão possuir anuência prévia 
do ICMBio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES 
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Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todo o objeto, o 
ICMBio reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta 
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os materiais, diretamente por 
gestor designado; 
 
O acompanhamento e a supervisão dos trabalhos estarão a cargo da Equipe de Planejamento 
indicada pela COMAN. Os técnicos destacados realizarão reuniões periódicas e quando necessário, 
participarão das atividades de campo em todo o processo de desenvolvimento do trabalho, conforme o 
plano de trabalho estabelecido. 
 
Os serviços de consultoria técnica contratada seguirão as orientações da Equipe de Planejamento e o 
constante neste Termo de Referência.  
 
Caberá a CONTRATADA executar as atividades apresentadas neste Termo de Referência e 
providenciar, caso necessário, a contratação de profissionais para atividades complementares.  
 
Todos os equipamentos e serviços de terceiros necessários à preparação do trabalho, tais como 
serviços de digitação, elaboração de mapas temáticos, preparação e apoio para as oficinas e outros 
recursos similares correrão por conta da CONTRATADA. 
 
A contratada fica obrigada a fornecer todos os elementos de seu conhecimento e competência 
necessários ao processo de acompanhamento e monitoria do ICMBio. 
 
Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela contratada, sem ônus para o ICMBio. 
 
Em todas as fases do Plano de Manejo a CONTRATADA deverá cumprir as solicitações. Somente 
após o cumprimento das exigências serão aprovados os produtos e encaminhada a liberação do 
pagamento, de acordo com o cronograma de desembolso. 
 
O término dos serviços de consultoria ocorrerá somente após a aprovação do Plano de Manejo e de 
sua versão resumida pelo Conselho Deliberativo da Resex, e entrega da versão final do plano de 
manejo conforme estabelecido no item 6 deste Termo de Referência. 
 
 
 
 
 
 


