
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 
PRESTADOR DE SERVIÇO NA TEMÁTICA DE CARBONO 

EM RESTAURAÇÃO 
 

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – IMAFLORA® – é uma associação civil sem 
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. Nasceu sob a premissa de 
que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma destinação econômica, 
associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos recursos naturais. Nessa 
perspectiva, o IMAFLORA® desenvolve ações com objetivo de conciliar a conservação dos recursos 
naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade. Saiba mais em 
www.imaflora.org. 

 

Objetivo: 
O Imaflora está selecionando empresa com experiência comprovada a ser contratada por prazo 
determinado de 2 meses (fevereiro a março de 2022) para prestação de serviços para o projeto 
Hub AgroAmbiental (H2A). 

 
O projeto Hub AgroAmbiental (H2A), 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), tem como objetivo fornecer soluções integradas aos 
produtores com pendências judiciais e administrativas, de recuperação e restauração da vegetação 
nativa. 

 
O Hub AgroAmbiental (H2A) será implementado em fase piloto no estado de São Paulo, e oferecerá 
soluções técnicas, legais e financeiras, facilitando o contato entre as partes interessadas na 
resolução conciliada de conflitos que envolvam ações de restauração (sub judice ou 
administrativos). 

 
Escopo do contrato: 

 
A pessoa jurídica contratada atuará junto a equipe do H2A para estimar de forma parametrizada, 
utilizando dados secundários, o sequestro de gases do efeito estufa (redução e remoção) em 
sistemas de restauração vegetal nos projetos do 1º ciclo do H2A. Esta pessoa deverá utilizar as 
metodologias mais reconhecidas para realizar o cálculo das estimativas de sequestro, descrever as 
etapas de cálculos e propor modelos de relatórios, com recomendações. 
Deverá ainda propor a melhor maneira de se estruturar um programa de monitoramento e 
verificação dos projetos de forma a se minimizar os custos de transação destes procedimentos em 
função das características da carteira de projetos do Hub H2A. 

 
O profissional poderá vir a coordenar outros consultores(as) em casos de escopos amplos de 
mensuração. 

http://www.imaflora.org/


Área de formação: 

 
Formação superior completa em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia 
Ambiental, Engenharia de Produção, Ciências Agrárias, Gestão ambiental ou áreas afins. 

 
Qualificações necessárias: 

 
 Conhecimento do GHG Protocolo e de outras calculadoras de carbono 

 Experiência em metodologias de projetos de carbono em áreas de restauração florestal 

 Habilidade para coordenar outros consultores e executar múltiplas tarefas 

 Habilidade para planejamento e monitoramento de ações 

 Habilidade para se relacionar com clientes empresariais 

 Boa escrita em Língua Portuguesa 

 Nível de Inglês intermediário 

 Compromisso com condutas éticas, de respeito aos direitos humanos incluindo a proteção aos 
direitos de crianças e adultos vulneráveis; 

 
Qualificações desejáveis: 

 
 Especialização (lato sensu), Mestrado ou doutorado no tema das emissões de GEE no setor 

agrícola ou correlatos serão considerados diferenciais. 

 Conhecimento e experiência na elaboração de projetos de carbono e do funcionamento do 
mercado de créditos de carbono. 

 Experiência de elaboração de DCP - Documento de Concepção de Projetos (PDD), 
acompanhamento de validação, monitoramento e verificação em metodologias de projetos 
florestais com especial enfoque em projetos de reflorestamento e aflorestamento nos padrões 
VCS/VERRA (Verified Carbon Standard), ACR (American Carbon Registry) ao menos, em 1 
projeto. 

 Nível de inglês avançado 

 Nível de espanhol intermediário 

 
Condições para execução do serviço: 

 
 Contrato de Prestação de Serviços por pessoa jurídica constituída; 

 Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com o escopo do serviço; 

 Regularidade com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras compatíveis com 
seu ramo de negócio; 

 Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da contratação); 

 Considerar o período de 01/02/2022 a 31/03/2022 para o planejamento das atividades e 
execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR; 

 Custos dos serviços compatíveis com os valores de mercado; 

 Cronograma de trabalho conforme proposta abaixo; 

 A pessoa designada para a consultoria deverá ter vínculo comprovado com a empresa que será 
contratada; 



 As empresas passarão por um processo interno de seleção e a(s) empresa(s) selecionadas 
deverão passar pelo processo de diligência (due diligence) e atender as políticas do Imaflora 

 O contrato estabelecido entre as partes conterá cláusulas de confidencialidade, proteção 
de dados para atendimento da LGPD, propriedade intelectual, entre outras para 
integral atendimento das políticas do Imaflora. 

 

 
Envio de proposta: 

 
O interessado deve enviar e-mail para hubagroambiental@imaflora.org, até 24 de janeiro de 2022, 
com o título: Projeto H2A Hub AgroAmbiental (CARBONO), contendo: 

 Carta de manifestação de interesse; 

 CV do consultor a ser designado 

 Proposta técnica detalhada para cumprir com os requisitos desse edital e 

 Proposta financeira, com proposta de dedicação mensal em dias e valor da diária. 
 

Os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação serão reembolsados quando das viagens a 
campo e no caso de reuniões pontuais presenciais na sede do Imaflora. 

 
Da seleção 

O Imaflora analisará as propostas com imparcialidade, assegurando isonomia entre os interessados. 
Todavia, resguarda o direito de utilizar critérios de avaliação que acredita ser conveniente para 
selecionar a proposta que considerar mais adequada aos seus objetivos. 
O Imaflora realizará Due Diligence no proponente vencedor, com o objetivo de identificar riscos no 
contrato e possíveis práticas vedadas pelo Código de Conduta do Imaflora. Apenas após o término desse 
processo, e caso o proponente seja aprovado, será possível realizar a divulgação do vencedor e a sua 
contratação. 
O Imaflora se reserva o direito de: anular o processo de escolha descrito neste Termo de Referência a 
qualquer momento; de rejeitar qualquer proposta que não se enquadre nos termos colocados neste 
TdR; realizar qualquer alteração nos prazos, estrutura e termos deste Termo de Referência sem aviso 
prévio aos concorrentes; negociar com o proponente vencedor caso sua proposta financeira esteja acima 
do limite financeiro. 

 
 

“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de mulheres,  
mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da comunidade LGBTQI+, 
pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre outros seres plurais.” 

mailto:hubagroambiental@imaflora.org

