
 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 002/2016 

 
 

 

 

 

Posição: Consultoria (pessoa jurídica) para a coordenação de 

inteligência geoespacial do “Pacto pela Restauração da Mata 

Atlântica”.  

Projeto: International Forestry Knowledge Programme (Knowfor – cost 

extension 2016-2017) 

Duração:   6 (seis) meses  (Janeiro de 2016 a Junho de 2016) 

Responsável:    Miguel A. Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Justificativa 

O “Pacto pela Restauração da Mata Atlântica”, ou apenas PACTO como é conhecido, 

foi criado com a missão de articular instituições públicas e privadas, governos, 

empresas e proprietários, com o objetivo de integrar seus esforços e recursos para a 

geração de resultados em conservação da biodiversidade, geração de trabalho e renda 

na cadeia produtiva da restauração, manutenção, valoração e pagamento de serviços 

ambientais e adequação legal das atividades agropecuárias nos 17 estados do bioma. 

A meta do PACTO é a restauração florestal de 15 milhões de hectares até o ano de 

2050, distribuídos em planos anuais aprovados por seu Conselho de Coordenação. 

A estrutura de governança do PACTO está constituída por um Conselho de 

Coordenação, uma Secretaria Executiva e os Grupos de Trabalho (GTs). O Conselho de 

Coordenação tem como função estabelecer as normas, regras, princípios e políticas 

para a gestão e operacionalização do PACTO, tendo ainda outras funções específicas 

listadas no Protocolo do Pacto. A Secretaria Executiva tem como principal função 

coordenar, supervisionar e dar apoio técnico e logístico a todas as atividades realizadas 

pelo PACTO, entre outras atividades específicas listadas no Protocolo do Pacto. Os GTs, 

têm a função de apoiar o Conselho e a Secretaria Executiva para assegurar um maior 

aprofundamento das questões e a participação no processo de tomada de decisão 

dentro do PACTO.  

 

Nos últimos anos, O PACTO gerou vários produtos de conhecimento, incluindo mapas 

que nos permitiram quantificar e localizar as áreas potenciais para restauração em 

1.350.000 km2 do território nacional. Outros estudos identificaram 21 milhões de 

hectares de áreas elegíveis para os mercados voluntários de carbono. A consolidação 

destes e de muitos outros estudos depende da sistematização de dados sobre projetos 

e programas de restauração sendo implementados por organizações signatárias e 

parceiros do PACTO. As informações geradas estão atualmente armazenadas e são 

exibidas no site do PACTO (www.pactomataatlantica.org.br). 

 

Através do site, os usuários são capazes de registrar suas organizações, a localização 

dos projectos e das áreas de candidatos para a implementação projetos de 

restauração. No entanto, o sistema em operação até 2013 possui recursos e 

funcionalidades muito limitadas relativos a exibição de dados e recuperação de 

informação de base espacial e não espacial, tais como a extensão total de áreas 

restauradas apoiadas pelo projeto. Nosso banco de dados atual não é espacial, 

portanto, não há uma ligação entre os dados exibidos no mapa e banco de dados 

tabular. Ele também não se comunica com outras bases de dados restauração florestal 

no país ou em todo o mundo, tais como CAR (Registro Oficial do Real Estado - Imóveis 

Rurais). Devido a importância do PACTO como uma iniciativa multi-institucional, os 

seus objectivos ambiciosos e do número de membros envolvidos, este projecto 

http://www.pactomataatlantica.org.br/


necessita de um sistema baseado na web que vai nos ajudar a atingir nossas metas, 

prestação de serviços aos membros, e promover o seu envolvimento no Pacto.  

 

Na tentativa de unificar todos os dados e conseguir disseminar o conteúdo, a criação 

de uma área de Gestão do Conhecimento torna-se fundamental neste momento. 

Dentro desse processo, a inteligência geoespacial e suas ferramentas compõem 

instrumentos e estratégias fundamentais para a atuação em escala, permitindo 

análises integradas de paisagens, agregação de dados, realização de relatórios e 

disseminação de resultados (disponibilização). 

2. Objetivo 

Diante deste cenário, o objetivo deste TERMO DE REFERÊNCIA é a contratação de 

consultoria pessoa Jurídica para apoiar a coordenação nacional do Pacto pela 

Restauração da Mata Atlântica na implantação de uma área de inteligência geoespacial 

e acompanhamento dos projetos e ações relacionadas.  

3. Objetivos específicos 

 Desenvolver estratégia para dar escala ao cadastramento de projetos no Banco 

de Dados do PACTO; 

 Implemntar ações estratégicas para mobilizar e engajar os membros do PACTO 

no processo de fortalecimento do Banco de Dados, como ferramenta 

fundamental para o monitormaneto do trabalho dos membros; 

 Viabilizar análises integradas da paisagem. 

4. Principais atividades  

Entre as principais atividades previstas nesta consultoria destaca-se apoiar o Pacto 

pela Restauração da Mata Atlântica na elaboração e análise estratégica do sistema 

webgis.  

 

A consultoria jurídica contratada terá as seguintes responsabilidades: 

➢ Acompanhar a elaboração da segunda fase do Banco de Dados; 

➢ Atuar na ampliação do número de área/projetos cadastrados e monitorados no 

Banco, realizando o contato com as instituições membros e parceiros; 

➢ Realizar análises espaciais envolvendo paisagens, bacias hidrográficas e outros 

temas relevantes; 

➢ Apoiar na criação de documentos técnicos; 

➢ Elaborar relatórios e documentos técnicos; 

➢ Apoiar treinamentos e capacitações; 



➢ Auxiliar as instituições parceiras e demais interessados na utilização do sistema; 

➢ Reativar o Grupo de Trabalho do Sistema WebGis. 

5. Produtos Esperados 

I. Elaborar 3 relatórios de acompanhamento da implantação da segunda fase do 

Banco de dados; 

II. Fazer contato com membros do Pacto para confirmação e inserção de dados, 

com base na planilha de dados anteriormente cadastrados no banco; 

III. Realizar a inserção de novas área, sendo previstos o contato com pelo menos 6 

novas instituições (com foco em governo e empresas) e a adição de 15 mil há; 

IV. Realizar pelo menos 1 treinamento sobre o BD para as Unidades Regionais do 

Pacto; 

V. Coordenar e orientar os trabalhos e fazer a comunicação do GT do Sistema 

WebGis, através de 3 reuniões e a relatoria das mesmas e a manutenção do 

grupo do google; 

VI. Gerar analises espaciais com os dados das instituições de acordo com demanda 

e interesse, propondo alguns modelos;  

VII. Elaborar relatório mensal de acompanhamento. 

6. Prazo de entrega dos Produtos 

Um plano de trabalho com o detalhamento do cronograma executivo deverá ser 

apresentado 10 dias após a contratação. Nele devem ser especificadas as datas de 

entrega dos produtos listados acima. Este cronograma será definido de acordo com as 

prioridades definidas pela coordenação do PACTO e condições disponíveis a execução 

do mesmo, mas está sujeito a aprovação pela Contratante. O contrato terá duração de 

6 meses pagos em 3 parcelas fixas, condicionadas a entrega e apresentação dos 

relatórios de acompanhamento do projeto. O Cronograma de atividades será definido 

com a Coordenação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. 

7. Processo de Seleção 

Os interessados em apresentar propostas para a contratação detalhada acima devem 

encaminhar um email formalizando interesse para o contato abaixo. Além disso, 

deverá ser apresentada uma proposta de trabalho, que inclua uma breve descrição das 

experiências profissionais da aplicante para a realização das atividades estabelecidas 

no presente termo de referência. O curriculum-vitae dos profissionais diretamente 

envolvidos devem ser anexados. 

 



Será constituída uma Comissão de Seleção, composta por 3 pessoas: um representante 

da Contratante, um representante do PACTO (desde que faça parte da coordenação ou 

da secretaria executiva) e um representante do GT de Informação e Monitoramento 

(constituído no âmbito do PACTO). Cada instituição deverá apontar seu representante 

assim que este Termo de Referência for publciado. O processo ficará em aberto 

durante 10 dias úteis, a contar a partir da data de publicação deste termo. 

 

Após este período a Comissão de Seleção irá escolher três propostas finalistas, com 

base nos critérios A e B (de acordo com a lista abaixo). Em seguida serão feitas 

entrevistas por Skype, a fim de avaliar os critérios mais subjetivos (C e D). Os 

resultados da seleção serão organizados em uma tabela para orientar a seleção final 

da empresa a ser contratada. O resultado final do processo será comunicado a todos 

os membros do PACTO por email. 

8. Critérios de Seleção 

A) Experiência comprovada, de no mínimo 5 (cinco) anos, anos em atividades 

relacionadas a gerenciamento de projetos, desenvolvimento de projetos na 

área de Geoprocessamento, trabalhos em projetos ambientais; 

B) Os profissionais da equipe de trabalho devem possuir formação acadêmica 

superior em Geografia, Engenharia, Biologia e áreas afins; 

C) Boa capacidade de comunicação e discussão de temas voltados para a área de 

geoprocessamento e restauração; 

D) Boa capacidade de gerenciamento de equipes e projetos; 

E) Boa capacidade de relacionamento interpessoal para interagir com os 

diferentes interlocutores envolvidos neste projeto, assegurando o respeito aos 

demais envolvidos e o profissionalismo na condução das atividades; 

F) Disponibilidade para viagens. 

 

Contatos: 

Miguel A. Moraes 
Coordenador de Projetos - IUCN- Brasil 
SCLN 210, Bloco C, Sala 205 
Brasília – DF 
miguel.moraes@iucn.org 
 
Annelise Lemes 
Assistente de Projetos - IUCN- Brasil 
SCLN 210, Bloco C, Sala 205 
Brasília – DF 
annelise.lemes@iucn.org 

Brasília, janeiro de 2016 


