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1. Sobre o ICLEI América do Sul 
 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 1.750 governos               
locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais            
de 100 países, influenciamos as políticas de sustentabilidade e impulsionamos a ação local             
para o desenvolvimento de baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e            
circular.  

Nossa Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a conhecimento,            
parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.  

O ICLEI opera na América Latina desde 1994. O primeiro escritório para a América Latina e o                 
Caribe foi estabelecido em Santiago, Chile, em junho de 1996, e o primeiro Secretariado              
Regional foi instalado no Rio de Janeiro em outubro de 2000. A cidade de Buenos Aires foi                 
escolhida como sede do Secretariado da América Latina e do Caribe entre 2006 e 2010,               
período em que também foi estabelecido um escritório de projetos no Brasil, na cidade de São                
Paulo. Em 2011, o atual Secretariado da América do Sul (ICLEI América do Sul) foi               
estabelecido em São Paulo, Brasil. Em 2011, foi aprovado um novo modelo para nossas              
atividades na região, com dois secretariados, o Secretariado da América do Sul (SAMS),             
atualmente liderado pelo escritório do ICLEI na cidade de São Paulo, Brasil e o Secretariado               
do México, América Central e Caribe (MECS), liderado pelo escritório do ICLEI no México.  

Em 2018, para continuar construindo fortes relações de apoio com seus associados, o             
secretariado regional abriu dois escritórios de Coordenação Nacional, na Colômbia e na            
Argentina respectivamente. Ao longo destes anos, o ICLEI América do Sul destacou-se no             
desenvolvimento e execução de projetos nas temáticas de: Clima e Desenvolvimento de Baixo             
Carbono, Resiliência, Resíduos Sólidos, Compras Públicas Sustentáveis, Biodiversidade        
Urbana, dentre outros.  

Conheça mais: https://americadosul.iclei.org/.  

 

2. Sobre o Projeto INTERACT-Bio 
 

O Projeto INTERACT-Bio é uma iniciativa do ICLEI para melhorar a utilização e a gestão dos                
recursos naturais em cidades de rápido crescimento e nas regiões que as cercam. A iniciativa               
tem como objetivo apoiar as regiões metropolitanas a compreenderem o potencial da natureza,             
principalmente em relação ao fornecimento de serviços essenciais para o dia a dia das cidades               
e, ao mesmo tempo, a melhorarem a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas.             
Dessa forma, busca-se gerar novas ou melhores oportunidades de desenvolvimento regional a            
partir dos benefícios proporcionados pelos serviços ecossistêmicos, integrando esses         
componentes no planejamento regional e urbano. 

 



 

O objetivo é incorporar aspectos da biodiversidade aos instrumentos de planejamento, de forma             
a promover o desenvolvimento baseado na natureza junto às comunidades urbanas dos países             
integrantes do projeto - Brasil, Índia e Tanzânia. Almeja-se que governos de diferentes níveis -               
do local ao nacional - reúnam esforços para integrar os serviços ecossistêmicos em suas              
atribuições fundamentais, tais como planejamento territorial, gestão do uso e ocupação do solo,             
desenvolvimento econômico local e implementação de projetos de infraestrutura.  

A iniciativa apoia as regiões metropolitanas a compreenderem o potencial da natureza,            
principalmente em relação ao fornecimento de serviços essenciais para o dia a dia das cidades               
e, ao mesmo tempo, a melhorarem a conservação da biodiversidade e dos ecossistemas,             
gerando novas ou melhores oportunidades econômicas. Ao fazê-lo, essas ações colocam as            
cidades participantes em um caminho de desenvolvimento mais resiliente e sustentável.  

3. Justificativa da chamada 
Para caminhar em direção ao reconhecimento da biodiversidade e do gerenciamento de            
ecossistemas como uma tarefa intersetorial (integração horizontal) e que necessita dos           
governos subnacionais como atores fundamentais para a implementação dos objetivos          
nacionais (integração multinível), uma das entregas estratégicas previstas para o          
INTERACT-Bio é a inclusão de metas e considerações em um plano ou estratégia nacional de               
desenvolvimento urbano.  

Nesse contexto, dado o desafio de aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e            
gestão urbana e ambiental, é necessário contemplar o uso sustentável dos recursos naturais e              
dos espaços disponíveis nas normativas existentes que ainda pouco se referem, por exemplo,             
aos Serviços Ecossistêmicos (SE). 

Em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que tem a competência de              
elaborar e coordenar as Políticas de Desenvolvimento Regional e de Desenvolvimento Urbano,            
além das políticas setoriais de habitação, saneamento, recursos hídricos e mobilidade urbana, o             
ICLEI mapeou a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento da Política Nacional de             
Desenvolvimento Urbano (PNDU) por meio da inclusão e da integração dos Serviços            
Ecossistêmicos (SE) em seu documento base, que já está sendo elaborado pelo MDR com o               
apoio do Projeto ANDUS, projeto de cooperação dos governos Brasileiro e Alemão e executado              
pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

A fim de contribuir de uma maneira efetiva e com um olhar técnico, o ICLEI propõe a                 
contratação de consultoria especializada no tema de Serviços Ecossistêmicos. Essa          
contratação tem como objetivo contextualizar e produzir insumos e diretrizes que contemplem o             
eixo temático dos Serviços Ecossistêmicos na escala supramunicipal (englobando Regiões          
Metropolitanas e outros arranjos de relação entre municípios) da PNDU, por meio de uma nota               
técnica com recomendações para a inclusão dos SE no documento base, incluindo dois             
anexos com orientações para a integração de SE em contexto urbano e supramunicipal. Essa              
nota técnica tem como objetivo ser um documento interno do ICLEI e MDR, já os resumos                
anexos visam ser um documento a ser publicado externamente. 

 



 

Esse documento, em conjunto com o aprimoramento dos principais instrumentos de           
planejamento e gestão urbana, tais como o Plano Diretor (PD) e o Plano de Desenvolvimento               
Urbano Integrado (PDUI), contribuirá para a elaboração da Política Nacional de           
Desenvolvimento Urbano Sustentável. A nota técnica deverá ter como principais referências           
bibliográficas, além do rascunho do documento-base já previsto para a PNDU, com foco na              
proposta de tipologias de agrupamentos de municípios, o material “Integração de Serviços            
Ecossistêmicos ao Planejamento do Desenvolvimento – Uma abordagem passo-a-passo para          
profissionais”1 e ser complementar e, portanto, apresentar estrutura e terminologias          
relacionadas com aquelas usadas no Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores2,              
já elaborado pelo MDR e estruturado nos chamados circuitos: problemáticas, estratégias,           
instrumentos e ferramentas complementares. Outros documentos de referência são os          
produtos “Primeira versão de roteiro para regulamentação de mecanismos de compensação           
ambiental interfederativa”, elaborado pela consultoria ECOAdvice, e “Análise e Recomendação          
de Mecanismos Regionais de Compensação Ambiental Interfederativa para as Regiões          
Metropolitanas de Campinas, Belo Horizonte e Londrina”, elaborado pela consultoria STCP,           
anteriormente contratadas no âmbito do projeto INTERACT-Bio, e que serão disponibilizados           
pelo ICLEI para a consultoria contratada. 

Além disso, essa contratação também deverá estar alinhada com as demais iniciativas em             
andamento no âmbito do Projeto ANDUS, tais como: Roteiro de integração da abordagem ISE              
em metodologia de elaboração/revisão de Plano Diretor Municipal, Revisão do Zoneamento           
Ambiental Municipal (ZAM), Guia para elaboração e revisão de Planos Diretores para            
Municípios, Desenvolvimento de Estratégia de preservação, articulação e recuperação de áreas           
verdes, baseada na estruturação de um Sistema de Áreas Verdes no projeto-piloto no município              
de Anápolis, Elaboração de contribuições e recomendações para incorporação de       
abordagem climática na agenda brasileira para o desenvolvimento urbano sustentável, com        
ênfase na Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU) e Notas Técnicas e demais            
estudos realizados para subsidiar a formulação da PNDU. A contratada também deverá ter             
conhecimento dos seguintes documentos elaborados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e           
Estatística (IBGE): Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas no Brasil3, Regiões de           
influência das cidades4 e Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões              
geográficas intermediárias5.  

As informações e exemplos trazidos nesta contratação devem considerar a diversidade do            
território brasileiro, sobretudo em aspectos geográficos, socioeconômicos, distintos arranjos         
supramunicipais, diferentes desafios e oportunidades na temática. 

 

 

1 Integração de Serviços Ecossistêmicos ao Planejamento do Desenvolvimento  
2 Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores 
3 Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas no Brasil 
4 Regiões de Influência das Cidades 
5 Divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias 

 

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biodiversidade/Projetos%20sobre%20Biodiversidade/Projeto%20TEEB/PROJETO%20TEEB%20REGIONAL-LOCAL/ABORDAGEM%20ISE/integrao%20de%20servios%20ecossistmicos%20ao%20planejamento%20do%20desenvolvimento%20teeb_0-5.pdf
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/368/titulo/guia-para-elaboracao-e-revisao-de-planos-diretores#prettyPhoto
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv99700.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101728.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100600.pdf


 

4. Produtos e atividades 
A presente contratação é composta por 4 produtos: 

● Produto 1 | Plano de Trabalho e Definição Conceitual 

● Produto 2 | Levantamento de experiências (boas práticas) de integração de 
Serviços Ecossistêmicos no desenvolvimento e planejamento urbano 

● Produto 3 | Nota Técnica com Recomendações para Integração de SE na Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano - Versão Preliminar 

● Produto 4 | Nota Técnica com Recomendações para Integração de SE na Política 
Nacional de Desenvolvimento Urbano - Versão Final + Anexos 

 

O trabalho deverá ser desenvolvido em permanente contato e sob a coordenação do ICLEI e               
parceiros do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e Projeto ANDUS (Apoio à Agenda             
Nacional de Desenvolvimento Sustentável no Brasil). A supervisão técnica das atividades           
envolverá análise e aprovação de atividades e produtos e realização de reuniões periódicas de              
acompanhamento dos trabalhos com a contratante e parceiros.  

Todas as peças (estudos, relatórios, pesquisas, informações ou outros materiais, incluindo           
gráficos, arquivos, documentos e dados eletrônicos) produzidas pelo contratado fruto deste           
Termo de Referência, inclusive originais e arquivos em meio digital, serão de propriedade e uso               
do ICLEI, sem prejuízo do reconhecimento e identificação do(a) facilitador(a) como           
corresponsável pela realização dos produtos em questão. 

A relação completa dos produtos e suas respectivas atividades, entregas e prazos é detalhada              
nos itens abaixo. 

 

PRODUTO 1 | Plano de trabalho e Definição Conceitual 
Objetivo: Propor metodologia e encadeamento de atividades para a execução dos produtos da             
consultoria, apresentando o planejamento de implementação dentro das especificações         
mencionadas no presente Termo de Referência, e estabelecer uma linha de base conceitual. 

Atividades: 

● Participar de reunião de início da consultoria com a contratante e parceiros para             
explicação e apresentação dos produtos. Na oportunidade, o MDR fará apresentação           
sobre as tipologias de território em desenvolvimento na PNDU, com foco nas tipologias             
de agrupamentos de municípios (supramunicipal); 

● Elaborar proposta metodológica e plano de trabalho para a execução dos produtos da             
consultoria; 

● Validar proposta metodológica e plano de trabalho com a contratante e parceiros do             
Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e Projeto ANDUS em reunião de           
alinhamento; 

 



 

● Revisão e sistematização dos documentos disponibilizados como referência pelo ICLEI          
e MDR; 

● Definição da metodologia de abordagem da escala supramunicipal, considerando a          
referência de tipologias em desenvolvimento pelo MDR para a PNDU; 

● Alinhamento dos termos e tipologias de “serviços ecossistêmicos”. Tal proposição deve           
ser embasada na legislação brasileira e em literatura pertinente. O alinhamento poderá            
envolver consultas ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao Ministério do Meio            
Ambiente, sob coordenação do contratante; 

● Elaborar uma primeira versão de estrutura para a Nota Técnica, incluindo itens e             
subitens propostos. 

 

Formato/especificação técnica da entrega: 

● Documento em formato Word com fonte Arial 11, espaçamento simples e espaçamento            
0,6 entre parágrafos, com no máximo 15  páginas; 

● Plano de trabalho em formato Excel com detalhamento de atividades e prazos de             
entrega; 

● Os produtos deverão ser entregues 15 dias após a assinatura do contrato. 

 

PRODUTO 2 | Levantamento de experiências (boas práticas) de integração de           
Serviços Ecossistêmicos no desenvolvimento e planejamento urbano 

Objetivo: Sistematizar iniciativas de referência nacionais e internacionais relacionadas à          
integração e avaliação de Serviços Ecossistêmicos em instrumentos de informação,          
planejamento, gestão e governança, em contexto urbano e nível supramunicipal. 

Atividades:  

● Analisar bibliografia disponível sobre o tema; 

● Levantar e sistematizar no mínimo três experiências apresentadas nos documentos de           
referência ou outras conhecidas pela contratada, que possam servir de inspiração para            
o documento base da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Deverão ser           
priorizadas experiências que tenham demandado articulações supramunicipais:       
município-município ou município-município-estado e experiências variadas que       
considerem a diversidade de territórios brasileiros (diferentes biomas e distintas          
capacidades governativas e realidades municipais), bem como a variedade de desafios           
relacionados a SE . Na sistematização deve-se contemplar os seguintes temas: análise            
do contexto, incluindo as condições iniciais que permitiram a incidência de SE nas             
políticas públicas, desafios enfrentados, soluções encontradas, resultados, integração        
multinível e arranjos jurídicos, técnicos e administrativos necessários, nos temas de           
informação, planejamento, gestão e governança, dificuldades, lições aprendidas e         
escopo para replicação em outras realidades que demandam arranjos supramunicipais; 

 



 

● Mapear os principais aspectos de oferta e demanda relacionados com serviços           
ecossistêmicos em contexto urbano supramunicipal;  

● Realizar entrevistas e consultas com responsáveis por projetos analisados, se          
necessário, no caso experiências de sucesso ainda não sistematizadas. As escolhas           
dos casos das entrevistas serão indicados e/ou validados com ICLEI e MDR. 

 

Formato/especificação técnica da entrega:  

● Documento em formato Word com fonte Arial 11, espaçamento simples e espaçamento            
0,6 entre parágrafos, com no máximo 30  páginas. 

● O produto deverá ser entregue 30 dias após a assinatura do contrato. 

 

PRODUTO 3 | Nota Técnica com Recomendações para Integração de SE na            
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Versão Preliminar 
Objetivo: Elaborar insumos e recomendações para a incorporação dos Serviços Ecossistêmicos           
e suas particularidades na escala supramunicipal ao documento-base da Política Nacional de            
Desenvolvimento Urbano (PNDU) de modo a promover a compatibilização da manutenção de            
serviços ecossistêmicos com o desenvolvimento urbano na escala supramunicipal. 

 

Atividades:  

● Conhecer a estrutura proposta para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano           
(PNDU); 

● Analisar a bibliografia de referência para a contratação, já mencionada neste TdR6, além             
de outras acordadas com equipe contratante e identificar as lacunas existentes no            
âmbito do desenvolvimento urbano em escala supramunicipal. Essa análise deverá          
considerar a diversidade de realidades do país; 

● Participar de reuniões de alinhamento e pactuação com o MDR, MMA, GIZ e             
Contratante (ICLEI);  

● Identificar os principais gargalos, desafios e oportunidades envolvidos neste processo,          
destacando pontos de atenção e recomendações para compatibilizar processos de          
desenvolvimento na escala supramunicipal com práticas adequadas ao meio ambiente e           
à manutenção de serviços ecossistêmicos; 

6 “Integração de Serviços Ecossistêmicos ao Planejamento do Desenvolvimento – Uma abordagem passo-a-passo             
para profissionais”, “Guia para a Elaboração e Revisão de Planos Diretores”, “Primeira versão de roteiro para                
regulamentação de mecanismos de compensação ambiental interfederativa” e “Análise e Recomendação de            
Mecanismos Regionais de Compensação Ambiental Interfederativa para as Regiões Metropolitanas de Campinas,            
Belo Horizonte e Londrina”. 

 

http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/35-bmub-teeb-conservacao-da-biodiversidade-atraves-da-integracao-de-servicos-ecossistemicos-em-politicas-publicas-e-na-atuacao-empresarial?download=900:comp-pol-publ-integracao-de-servicos-ecossistemicos-ao-planejamento-do-desenvolvimento-material-de-treinamento-exercicios-e-resultados
http://diretoriopre.mma.gov.br/index.php/category/35-bmub-teeb-conservacao-da-biodiversidade-atraves-da-integracao-de-servicos-ecossistemicos-em-politicas-publicas-e-na-atuacao-empresarial?download=900:comp-pol-publ-integracao-de-servicos-ecossistemicos-ao-planejamento-do-desenvolvimento-material-de-treinamento-exercicios-e-resultados
http://www.capacidades.gov.br/biblioteca/detalhar/id/368/titulo/guia-para-elaboracao-e-revisao-de-planos-diretores


 

● Identificar um conflito real e um conflito potencial entre SE (trade-offs) em diferentes             
arranjos da escala supramunicipal, sendo um deles não vinculado a recursos hídricos, e             
propor estratégias de resolução ou equilíbrio das necessidades; 

● Levantar oportunidades e riscos relacionados aos SE nas tomadas de decisões e            
detalhar como se organiza a governança (sejam bens privados, bens públicos ou bens             
comuns) em contextos supramunicipais; 

● Trazer à luz ao menos três possíveis mecanismos de financiamento e compensação            
para manutenção dos SE, que sejam aplicáveis a nível supramunicipal;  

● Realizar uma reunião de consulta com até 5 atores-chave ou atrizes-chave relevantes,            
definidos em conjunto com o contratante e parceiros, para recolher          
percepções/recomendações sobre a integração de SE na Política Nacional de          
Desenvolvimento Urbano, abordando dentre outras questões: visão de tipologias de          
territórios brasileiros baseados em SE, as informações básicas necessárias ao conjunto           
de municípios na escala supramunicipal, instrumentos de planejamento apropriados,         
estratégias de gestão e governança supramunicipal para SE, etc; 

● Descrever, na forma de um infográfico simplificado ou fluxograma, as particularidades           
envolvidas na informação, planejamento, gestão e governança dos Serviços         
Ecossistêmicos em escala supramunicipal, sinalizando os diferentes papéis dos         
municípios e as relações e interdependências entre entes federativos considerando a           
diversidade brasileira; 

● Elaborar uma Nota Técnica com todas as informações levantadas, compatibilizando          
estrutura e terminologias com aquelas usadas pelo MDR no Guia para a Elaboração e              
Revisão de Planos Diretores. 

 
 

Formato/especificação técnica da entrega:  

● Documento em formato Word com fonte Arial 11, espaçamento simples e espaçamento            
0,6 entre parágrafos, com no máximo 50 páginas. 

● O produto deverá ser entregue 50 dias após a assinatura do contrato. 

 

PRODUTO 4 | Nota Técnica com Recomendações para Integração de SE na            
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano - Versão Final + Anexos 

Objetivo: Consolidar as informações levantadas e recomendações realizadas no Produto 03           
deste Termo de Referência em formato de de diagrama resumindo os principais passos para              
abordagem de Serviços Ecossistêmicos na perspectiva supramunicipal e em uma lista de            
atividades (check-list) acessível e resumida.  

Atividades:  

 



 

● Revisar a Nota Técnica e elaborar sua Versão Final a partir de contribuições dadas pelo               
ICLEI e demais parceiros; 

● Elaborar como Anexo 1 um esquema ou diagrama, dirigido aos gestores públicos, com a              
visão geral do passo a passo para a gestão das problemáticas, relacionadas a SE mais               
comuns em contexto supramunicipal, incluindo recomendações e informações        
complementares para sua aplicação a nível supramunicipal. Esse documento deve ser           
estruturado de acordo com os circuitos: problemáticas, estratégias, instrumentos e          
ferramentas complementares utilizados pelo MDR no Guia para a Elaboração e           
Revisão de Planos Diretores e ter como referência o passo a passo do documento              
“Integração de Serviços Ecossistêmicos ao Planejamento do Desenvolvimento” (página         
8); 

● Elaborar Anexo 2 em forma de lista de atividades (check-list), dirigida aos gestores             
públicos, contendo os pontos-chave levantados para a integração dos Serviços          
Ecossistêmicos a instrumentos de informação, planejamento, gestão e governança para          
o desenvolvimento urbano na escala supramunicipal. Esse documento deve apontar          
informações, planos e instrumentos e modelos de gestão e governança que promovam,            
de forma simples e pragmática, a incorporação de Serviços Ecossistêmicos como           
componente básico para ações de desenvolvimento urbano sustentável. Essas ações          
devem considerar intervenções e dinâmicas urbano-ambientais, socioculturais,       
demográficas e econômicas-financeiras. Esse documento deve ser estruturado de         
acordo com os circuitos: problemáticas, estratégias, instrumentos e ferramentas         
complementares utilizados pelo MDR no Guia para a Elaboração e Revisão de Planos             
Diretores; 

● Avaliar a coesão, coerência textual e ortografia, acentuação, uso da          
concordância/regência nominal e verbal, pontuação, crase e outros aspectos         
gramaticais relativos à linguagem do gênero textual proposto, bem como adotar           
linguagem simples, com frases na forma direta sempre que possível e usar linguagem             
inclusiva e não-sexista; 

● Verificar outros aspectos nos textos, como por exemplo, a ambiguidade de frases ou             
palavra e outros aspectos linguísticos que podem ser encontrados, visando melhorar a            
clareza; 

● Verificar o emprego correto das normas da Associação Brasileira das Normas Técnicas            
– ABNT. 

 

Formato/especificação técnica da entrega: 

● Documento em formato Word com fonte Arial 11, espaçamento simples e espaçamento            
0,6 entre parágrafos, com no máximo 70 páginas, incluindo os anexos de no máximo 10               
páginas cada um. No caso da elaboração de material gráfico, serão aceitas entregas em              
outros programas de edição, desde que em formato aberto e editável.  

● O produto deverá ser entregue 70 dias após a assinatura do contrato. 

 

 



 

Todos os produtos e prazos estão sintetizados no cronograma abaixo: 

 

 

Produto Prazo aproximado de entrega 

PRODUTO 1 | Plano de trabalho e 
Definição Conceitual 

15 dias após a assinatura do contrato 

PRODUTO 2 | Levantamento de 
experiências (boas práticas) de integração 

de Serviços Ecossistêmicos no 
desenvolvimento e planejamento urbano 

30 dias após a assinatura do contrato 

PRODUTO 3 | Nota Técnica com 
Recomendações para Integração de SE 
na Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano - Versão Preliminar 

50 dias após a assinatura do contrato 

PRODUTO 4 |  Nota Técnica com 
Recomendações para Integração de SE 
na Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano - Versão Final + Anexos 

70 dias após a assinatura do contrato 

 

5. Qualificações e experiências requisitadas para as atividades 

As qualificações técnicas e profissionais do(a) Consultor(a) responsável pela execução dos           
produtos descritos neste Termo de Referência são descritas a seguir: 

● Experiência profissional mínima de cinco (5) anos no desenvolvimento de trabalhos na            
área de planejamento e desenvolvimento urbano e serviços ecossistêmicos,         
preferencialmente com enfoque relacionados à biodiversidade ou em temáticas         
associadas à mudança do clima;  

● Conhecimento sobre formulação de políticas públicas;  
● Domínio dos seguintes normativos: Artigo 182 e 183 da Constituição, Estatuto da Cidade 

e Estatuto da Metrópole; 
● Capacidade de articulação com atores do setor público e outros atores relevantes; 
● Expertise sobre dinâmicas supramunicipais/metropolitanas, principalmente de 

governança, financiamento e planejamento territorial; 
● Amplo conhecimento técnico sobre serviços ecossistêmicos, planejamento urbano, 

 



 

Soluções baseadas na Natureza e legislação ambiental e urbanística;  
● Capacidade de síntese de leitura e excelente habilidade de escrita;  
● Desejável ter experiência com mecanismos financeiros e com temáticas de 

compensação ambiental em ambiente urbano;  
● Desejável ter domínio da língua inglesa; 
● Desejável ter domínio da língua espanhola; 
● Desejável ter experiência com design e diagramação e domínio de ferramentas Adobe 

Creative Suite. 

A equipe poderá ser composta por outros profissionais que a consultoria julgue como 
relevantes para desenvolver os produtos.  

Deverão ser apresentados os perfis de cada um dos integrantes e respectivas funções 
para o desenvolvimento dos trabalhos.  

 

O(A) Consultor(a) deverá ter disponibilidade para realizar reuniões periódicas de          
acompanhamento à distância em formato virtual/online em dias e horários a combinar. 

  
6. Contratação e desembolso dos honorários  

 

O contrato terá duração estimada entre o período de 7 de outubro de 2020 a 16 de dezembro                  
de 2020. Qualquer alteração de produtos e prazos deverá ser acordada entre as partes. 

O valor máximo da contratação é de 100.000,00 reais, referente ao período de desenvolvimento              
dos produtos. 

O valor total devido será pago em quatro parcelas, após a entrega dos produtos e aprovação da                 
área responsável. O pagamento se dará mediante emissão de nota fiscal e boleto com              
vencimento para 10 dias após sua emissão e enviados para o e-mail adm@iclei.org. É              
obrigatória a emissão de nota fiscal sobre a qual serão deduzidos, pela fonte pagadora, todos               
os impostos estipulados na legislação fiscal, tais como: PIS, COFINS e CSLL, quando             
aplicáveis. 

A proposta orçamentária (ver item 7 e Anexo I) deverá contemplar as atividades a serem               
desenvolvidas pelo(a) Contratado(a) para cada produto, especificando a quantidade de horas           
de trabalho requisitadas e o respectivo honorário/hora. Deslocamentos, caso necessários,          
deverão estar previstos na proposta orçamentária. 

 

7. Envio de propostas 
 

Para participar da seleção, por favor, envie-nos: 

 



 

● Curriculum Vitae dos(as) Consultores(as) – 1 documento PDF de até 4 páginas por             
consultor(a) nomeado(a) “CV_NomeSobrenome”; 

● Indicação de ao menos duas Referências de contratantes anteriores, com campo de            
atuação relevante relacionado a este Termo de Referência, incluindo informações de           
contato– 1 documento PDF nomeado “Referencias”; 

● Ao menos um trabalho desenvolvido pelo(a) contratado(a), ou portfólio de atividades           
anteriores nomeado “Portfolio_de_atividades”; 

● Proposta técnica, propondo lógica de metodologia para o desenvolvimento das          
atividades ao longo do período do contrato, com o encadeamento de atividades para a              
execução dos produtos da consultoria, apresentando o planejamento de implementação          
dentro das especificações mencionadas no presente Termo de Referência – 1           
documento PDF nomeado “Proposta_Tecnica_NomeConsultoria”.  

● Proposta orçamentária, apresentando o detalhamento dos custos gerais, incluindo         
todos os encargos legais, segundo modelo (Anexo I) – 1 documento PDF nomeado             
“Proposta_orcamentaria_NomeConsultoria”. 

 

Os itens deverão ser enviados em anexos separados. Propostas incompletas (sem todos os             
itens listados acima) ou em formatos diferentes dos especificados serão desconsideradas. As            
propostas deverão ser enviadas até 1º de outubro de 2020, até às 23:59 (GMT-3) para o                
e-mail oportunidades@iclei.org com o assunto ‘Seleção nº 26/2020 – Consultoria para           
Integração de SE na PNDU. 

 
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: oportunidades@iclei.org. 

 

Critérios de seleção 
Configura-se critério eliminatório a não apresentação dos documentos solicitados no item           
“Envio de propostas”. As propostas serão avaliadas segundo o seguinte critério:  

● 40% na análise de CVs e experiências anteriores; 
● 40% na qualidade da proposta técnica; 
● 20% na proposta orçamentária. 

 

Os(as) Consultores(as) pré-selecionados poderão passar por uma fase de entrevista que           
determinará a contratação. Somente aqueles Consultores(as) selecionados(as) para a fase de           
entrevista serão contatados(as). 
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Anexo I – Modelo de proposta orçamentária 
 

O modelo de proposta orçamentária é retratado abaixo e deve ser preenchida e             
encaminhada em formato PDF. 

 

Descrição de Custos 

Atividade 
Quantidade de  
horas de  
trabalho 

Honorário/hor
a Custo Unitário 

PRODUTO 1 

  
  

  
R$  

-  

  
  

  
R$  

-  

PRODUTO 2 

  
  

  
R$  

-  

  
  

  
R$  

-  

PRODUTO 3 

  
  

  
R$  

-  

  
  

  
R$  

-  

PRODUTO 4 

  
  

  
R$  

-  

  
  

  
R$  

-  

DESLOCAMENTOS PREVISTOS - Quando aplicável 

 



 

Ocasião e trechos do    
trajeto 

Quantidade de  
trechos 

Custo/trecho Custo Unitário 

  
  

  
R$  

-  

  
  

  
R$  

-  

SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PREVISTOS - Quando aplicável 

Produto referência Custo Unitário 

  
R$  

-  

  
R$  

-  

CUSTOS DE LOGÍSTICA - Quando aplicável 

Ocasião e item Custo Unitário 

  
R$  

-  

  
R$  

-  

Total de honorários sem Impostos e Encargos: 
R$  

-  

Impostos e Encargos: 
R$  

-  

Total de honorários com Impostos e Encargos: 
R$  

-  

    

Adicionar mais linhas, se necessário, garantindo que a fórmula de soma esteja ajustada. 

(Salvar e encaminhar o arquivo em PDF) 

 

 


