
 

 

 

 

 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021 

 
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora, organização 

brasileira sem fins lucrativos atuante na área de meio ambiente desde 19951, torna 

público o chamamento para credenciamento de empresas e instituições sem fins 

lucrativos que atuam na cadeia da restauração florestal no estado de São Paulo com o 

objetivo de atender a demanda do projeto HubAgroambiental (H2@) (Contrato nº 

P4F0651). 

 
1 - OBJETO: 

 
Credenciamento de empresas, empreendedores individuais e instituições sem fins 

lucrativos que atuam na cadeia da restauração florestal no estado de São Paulo 

(fornecedores de sementes e mudas nativas, serviços de plantio, serviços de 

manutenção e/ou serviços técnicos) para a formação de uma rede de colaboradores e 

prestadores de serviço para atender a demanda do Projeto Hub Agroambiental referido 

no preâmbulo. 

 

2 - DOS OBJETIVOS DO PROJETO 

 
O projeto Hub AgroAmbiental (H2@) financiado pelo programa do governo do Reino 

Unido Partnerships for Forests (P4F), implementado pela Palladium, gerenciado pelo 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora)2 tem como objetivo 

fornecer soluções integradas aos produtores com pendências, de recuperação e 

restauração da vegetação nativa, judiciais e administrativas. 

 

O Hub AgroAmbiental (H2@) será implementado em uma fase piloto no estado de São 

Paulo e oferecerá soluções nos eixos técnico, legal e financeiro, atuando como um 

facilitador do contato entre as partes interessadas na resolução alternativa e conciliada 

de conflitos que envolvam compromissos de restauração (sub judice ou 
 

1CNPJ Nº 00.580.567/0001-84, endereço Estrada Chico Mendes, 185, Sertãozinho, Piracicaba – SP, CEP 
13426-420. 
2Executado pelas seguintes organizações: AL –Gestão, Política e Legislação Socioambiental; Flexus – 
Consultoria em Biodiversidade e Sustentabilidade; LL Ludovino Lopes Advogados; JusBrasil; e 
ABRAMPA; 



 
 
 
 
 
 
 

administrativos). O cadastro de empresas especializadas em restauração florestal visa 

facilitar a comunicação entre produtores, empreendedores e investidores, e 

consequentemente criar condições objetivas para acelerar a recuperação e restauração 

de vegetação nativa e a implementação de modelos agroflorestais, além da adoção de 

práticas sustentáveis nas propriedades com passivos ambientais. 

 

3 - DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

 
Estado de São Paulo (fase piloto). 

 
4 - DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
Ter no mínimo uma área já restaurada com mais de cinco hectares consolidada ou em 

consolidação (mais de 3 anos); e ser Pessoa Jurídica (com ou sem fins lucrativos); 

 

5 - DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 
Para participar da Chamada Pública nº 01/2021, os interessados devem manifestar 

interesse por meio de: 

 

i. Preenchimento do formulário do Projeto Hub AgroAmbiental (H2@) neste link, 

com as informações solicitadas. 

ii. Assinatura e envio da Carta de Aceite (Anexo I) para o endereço de e-mail: 

hubagroambiental@imaflora.org (caso tenha dúvidas, entrar em contato por 

esse mesmo e-mail). 

 

6 - DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO 

 
As informações recebidas via preenchimento do formulário eletrônico serão 

sistematizadas e integrarão a plataforma/rede de empreendedores, fornecedores e 

prestadores de serviços credenciados do Projeto Hub AgroAmbiental (H2@). 

 
A equipe/coordenação do projeto entrará em contato com as empresas e/ou 

instituições interessadas ao final do processo de chamamento para informar sobre os 

desdobramentos do projeto, bem como para a solicitação de informações 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe38qMfzYLvyTXllbUF1kUQKxd4unODNdysSTFfoaBZ4Tc9Zg/viewform?usp=sf_link
mailto:hubagroambiental@imaflora.org


 
 
 
 
 
 
 

complementares e desenvolvimento de eventuais propostas de orçamentos e/ou 

serviços. 

 

A adesão ao cadastro não significa garantia de aprovação formal ou qualquer 

preferência em participação de projetos específicos de restauração florestal induzidos 

ou facilitados pelo H2@, sendo apenas um cadastramento preliminar para análise e 

submissão aos critérios do programa e em caso de aprovação oferta aos potenciais 

interessados e compromissados com a restauração. Caberá aos proprietários 

convidados a participar do Hub a decisão de que empresas escolher para desenvolver 

os projetos de restauração em seus imóveis. 

 

7 - DOS PRAZOS 

 
A manifestação de interesse deve ser efetuada no período de 04/05/2021 a 25/06/2021 

pelas vias eletrônicas indicadas no item 5 desta chamada. Serão aceitas as 

manifestações de interesse realizadas até as 23h59 do dia 25/06/2021. 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I - CARTA DE ACEITE 

 
OBJETO: CADASTRAMENTO DE INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS EM RECUPERAÇÃO E 

RESTAURAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA 

 
DECLARO, para os devidos fins, o conhecimento de todas as informações constantes na 

Carta Convite e na Chamada Pública nº 01/2021. 

 
Declaro, ainda que a instituição....................., sob CNPJ nº.........................., endereço 

........................., neste ato representada por (nome do representante)....................... 

atende a todas as exigências de habilitação e possui capacidade técnico-operacional 

para fornecimento do(s) serviço(s) apresentados na Chamada Pública nº 01/2021 do 

Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola - Imaflora 

 

 
(Localidade), ...........de ...........................de 2021. 

 
 
 
 

 

(Assinatura representante legal) 


