TERMO DE REFERÊNCIA 07/2021
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade
Secretariado para América do Sul

Contratação de organização para apoio na implementação local do
projeto “Financiamento para ação climática local na Amazônia”
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnicos de apoio à
implementação do projeto “Financiamento para ação climática local na Amazônia”,
envolvendo um diagnóstico das políticas climáticas e compromissos políticos dos governos
locais amazônicos, reuniões de articulação com atores locais (governos e organizações)
para engajamento no projeto, apoio na organização de eventos e workshops.

Tipo de Contrato: Serviço
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Sobre o ICLEI
ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500
governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável.
Ativos em mais de 125 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/ .

1. Sobre o Projeto “Financiamento para ação climática local na Amazônia”
O projeto “Financiamento para ação climática local na Amazônia” tem o objetivo de
fortalecer a ação climática e a atuação dos governos locais da Amazônia legal brasileira na
agenda de clima e, assim, contribuir para a implementação da Contribuição Nacionalmente
Determinada (NDC) brasileira e de compromissos locais e regionais. Para tanto, abarca três
principais eixos de trabalho: o fortalecimento de capacidades técnicas e institucionais; o
apoio à elaboração de projetos financiáveis; e a promoção da participação das cidades nas
Conferências das Partes (COPs) 26 e 27.
A partir de iniciativas já em curso e da articulação com parceiros locais, o projeto busca
fortalecer o engajamento das cidades em iniciativas como o Fórum de Cidades
Pan-Amazônicas, Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras - CB27,
Aliança pela Ação Climática Brasil, Pacto Global pelo Clima e a Energia (GCoM), Cities with
Nature (CwN), entre outros. Para o apoio à elaboração de projetos financiáveis, serão
utilizadas metodologias já desenvolvidas e testadas a serem adaptadas às realidades locais.
Os principais resultados esperados são:
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●

Compreensão do ecossistema local, das cidades selecionadas, de políticas,
instrumentos e atores para a ação climática - a ser alcançado por meio de um
diagnóstico a ser realizado a partir de fontes secundárias e primárias e debatido com
os atores locais relevantes, além de interessados e parceiros do projeto.

●

Governos locais das cidades amazônicas sensibilizados para a ação climática - por
meio de reuniões, apresentação de oportunidades e estabelecimento de
compromissos institucionais (ex.: Fórum de Cidades Pan-Amazônicas, ACA, GCoM,
Race to Zero/ Race to Resilience, Cities with Nature, Declaração de Edimburgo).

●

Governança climática fortalecida, assim como a aproximação e colaboração entre
atores governamentais, da sociedade civil e academia em prol da ação climática - o
fortalecimento se dará por meio da formação de um grupo de trabalho multisetorial,
do engajamento nas sessões de capacitações sobre a atuação dos governos locais
na agenda climática e capacidades institucionais necessárias.

●

Governos locais capacitados para elaboração de projetos climáticos financiáveis,
contribuindo para implementação da NDC brasileira e para o aumento da ambição
climática local - por meio da etapa de fortalecimento das capacidades técnicas locais,
com sessões de capacitação.

●

Protagonismo das cidades amazônicas fortalecido na agenda climática internacional
- será alcançado por meio do apoio à participação dos governos locais de 5 cidades
na COP26; do acompanhamento das agendas de negociações e de eventos
relevantes entre a COP26 e a COP27; e da preparação para a participação dos
governos na COP27.

●

Metodologia para elaboração de projetos financiáveis adaptada para o contexto das
cidades amazônicas, testada e pronta para ser replicada. A adaptação da
metodologia desenvolvida pelo ICLEI para o contexto local se dará por meio das
sessões de capacitação para a elaboração de projetos financiáveis (aberta aos
representantes de governos locais e atores locais), da oficina para elaboração de
projetos financiáveis (junto às 5 cidades a serem selecionadas para essa etapa do
projeto), de reuniões de apresentação das propostas entre as cidades e para a
equipe ICLEI e da rodada de diálogo com instituições financiadoras.

●

Conteúdo sobre elaboração de projetos financiáveis a ser disponibilizado na
plataforma subnacional para o CLIMA, liderada pelo Instituto Clima e Sociedade
(iCS). O produto sistematiza informações sobre instituições financiadoras, linhas de
financiamento, critérios para financiamento e a metodologia para elaboração de
projetos financiáveis aplicados às cidades da Amazônia Legal brasileira.

2. Objetivo da chamada
Compreendendo as especificidades e complexidades inerentes ao território amazônico, bem
como a diversidade de atores já estabelecidos localmente, o ICLEI busca concretizar
parceria com instituições locais com capacidade técnica e institucional para apoiar a
implementação das atividades previstas no cronograma do projeto.

4

O apoio se dará durante os 18 meses do projeto, e se desenvolverá ao longo de suas
diferentes etapas, conforme descrito no tópico 3.

3. Etapas e atividades
A presente contratação é composta pelas seguintes etapas e entregas:
Etapa 1: Diagnóstico
1.

Entrega 1: Levantamento e análise dos documentos de políticas públicas,
projetos e instrumentos relacionados ao tema climático, compreendendo
medidas de mitigação e adaptação, em vigor nas capitais , estados e cidades
com influência regional. O ICLEI fornecerá a metodologia e o template com as
informações a serem observadas/sistematizadas.
Objetivo: Compreender o contexto e as relações do projeto com políticas e
instrumentos existentes.
Atividades:

●
●
●
●

Pesquisar, identificar e registrar políticas e instrumentos relevantes em fontes
secundárias;
Checar se há outras a serem consideradas por meio de conversas com atores-chave
Sistematizar conteúdos;
Analisar as informações e elaborar documento que comporá relatório final.
Formato de entrega: Documento Word ou Excel
Prazo: 13/08/2021

2.

Entrega 2: Mapeamento de atores-chave locais (governos locais e estaduais,
sociedade civil e academia), das iniciativas que lideram/estão envolvidas e de
suas relações com a agenda em foco no projeto. O ICLEI fornecerá o template
com as informações a serem observadas/sistematizadas.
Objetivo: Mapear os atores mais relevantes do cenário local em termos de mudança
climática e financiamento de infraestrutura local de modo a garantir sua participação
no projeto e potencializar as sinergias.
Atividades:

●
●

●
●

Pesquisar em fontes secundárias atores e iniciativas e identificar e registrar
informações;
Realizar conversas com atores-chave (que se destacarem na pesquisa secundária
por relevância e influência) para levantamento de informações adicionais e
identificação de outros atores e iniciativas que tenham fugido do levantamento inicial;
Sistematizar conteúdos;
Analisar as informações e elaborar documento que comporá relatório final.
Formato de entrega: Documento Word ou Excel
Prazo: 20/08/2021
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Etapa 2: Sensibilização, engajamento e compromisso político
Entrega 1: Apoio às reuniões de sensibilização e engajamento com o projeto, junto ao
corpo técnico e político de prefeituras e atores-chave da academia e sociedade civil
organizada.
Atividades:
●
●

Preparar materiais para reuniões com atores técnicos e políticos locais (briefings,
apresentações, etc);
Apoiar a disseminação dos eventos e materiais de comunicação do projeto, por meio
das redes sociais e mailings.

Formato de entrega: Materiais (em PPT e Word) preparatórios para as reuniões e relatório
síntese (em Word) das ações de comunicação empreendidas.
Prazo: Setembro

Etapa 3: Fortalecimento de capacidades técnicas e políticas
Entrega 1: Apoiar a adaptação do conteúdo e aportar conhecimento técnico e
específico na “Capacitação técnica 2: Elaboração de projetos de ação climática
financiáveis”
Objetivo: Aprofundar os conhecimentos relacionados à elaboração de projetos climáticos
financiáveis, a partir das demandas e necessidades locais;
Atividades:
●

●

●
●

Contribuir com o desenvolvimento de materiais técnicos (apresentações e apostilas)
sobre o contexto da mudança do clima na Amazônia, seus desafios e intersecções
com outras agendas da gestão municipal;
Contribuir com o desenvolvimento de materiais técnicos (apresentações e apostilas)
sobre a elaboração de projetos climáticos financiáveis na Amazônia, sob a
perspectiva dos governos locais;
Conduzir parcialmente as sessões de capacitação técnica, junto ao ICLEI, com os
governos locais e outras instituições parceiras (ao vivo ou virtualmente);
Analisar criticamente o conteúdo programático produzido pelo ICLEI, a partir da
realidade local das cidades Amazônicas.

Formato da entrega: Documento Word
Prazo: Janeiro/2022
4. Metodologia
As metodologias serão fornecidas pelo ICLEI e eventuais ajustes poderão ser discutidos
entre a contratante e a organização parceira.
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5. Qualificações e experiências requisitadas para as atividades
●
●
●
●
●
●

Organização com atuação na Amazônia Legal Brasileira;
Experiência de pelo menos 10 anos com projetos da agenda climática e de
biodiversidade;
Experiência com processos de mobilização local de atores;
Conhecimento técnico sobre mudanças climáticas e seus impactos específicos para
a região amazônica;
Familiaridade com processos de preparação para as COPs;
Vasta rede de parceiros institucionais e técnicos.

6. Contratação e desembolso de honorários
A empresa contratada deve ter disponibilidade para realizar reuniões periódicas de
acompanhamento, sempre que solicitado pelo ICLEI América do Sul, em dias e horários a
combinar(virtualmente ou presencialmente).
Os pagamentos serão realizados de acordo com o Cronograma de entregas de
produtos/serviços e previamente aprovados pela área responsável. A entidade selecionada
deverá emitir Nota Fiscal e boleto bancário com vencimento para 15 dias úteis após sua
emissão.
A empresa deve ter CNPJ ativo para realização de consultoria. Não serão aceitos CNPJ de
terceiros.

7. Envio de propostas
Para participar da seleção, por favor, envie:
●

Proposta Técnica: apresentando atividades e formato de execução do trabalho enviar como documento PDF nomeado “Proposta_Tecnica_Nome”.

●

Proposta Orçamentária, apresentando o detalhamento dos custos, incluindo todos
os encargos legais, segundo o “Anexo I - Modelo de Proposta Orçamentária”

Os itens devem ser enviados em anexos separados. Propostas incompletas (sem todos os
itens listados acima) ou não contendo os formatos especificados serão desconsideradas.
As propostas devem ser enviadas até o dia 28 de julho de 2021 às 23:59 para o e-mail
oportunidades@iclei.org, com cópia para renan.ruffo@iclei.org, com o assunto
“Financiamento para ação climática local na Amazônia”.

Anexo I
Modelo Proposta Orçamentária
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