TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO
PARA desenvolvimento de abordagem de linha de base das emissões para
pecuária bovina de corte dentro do Projeto Accelerating Cattle Intensification
Through Carbon Markets – Programa de aceleração da pecuária intensiva de
baixo carbono através do desenvovimento de metodologia de carbono
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 atuante no desenvolvimento de metodologias de carbono para o
mercado voluntário com expertise na elaboração de métodos padronizados propostos pelos principais
padrões existentes no mercado de carbono voluntário.
A pecuária extensiva é o principal fator de desmatamento no Brasil. Intensificar esse sistema de produção
pode levar a um melhor uso da terra e reduzir a necessidade de expansão da área de produção. No
entanto, os custos e o período de retorno associados a esta transição são elevados. A intensificação da
pecuária também pode gerar créditos de carbono, que podem ser vendidos, reduzindo o período de
retorno do investimento realizado e, assim, apoair na transição do sistema produtivo em direção à
práticas sustentáveis.
Dessa forma, o objetivo é criar uma metodologia de carbono para a intensificação da pecuária, que possa
ser utilizada não só no Brasil, mas em todo o mundo, e testá-la com um modelo de intensificação da
pecuária bovina de corte aliado à um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A fazenda modelo
está localizada no municipio de Ananás, TO, e irá contribuir com dados e com a implementação do piloto
da metodologia.
A metodologia do carbono será submetida à VERRA, para se tornar uma metodologia internacional. O
Imaflora já entregou um estudo de pré-viabilidade, cujos resultados foram positivos e a VERRA aprovou
o concept note da metodologia em Maio de 2022.
As reduções das emissões de gases de efeito estufa serão calculadas por intensidade de emissões, sendo
exigido o desenvolvimento de uma abordagem de linha de base padronizada (standardized baseline). Esse
método contém duas possibilidades a serem seguidas, porém entre as opções para linha de base
padronizada, o formato que será empregado será o de referência de desempenho (performance
benchmark).
O projeto é financiado pelo programa do governo do Reino Unido, Partnerships for Forests (P4F),
implementado pela Palladium, em parceria com o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola
(Imaflora). Maiores informações em: https://partnershipsforforests.com/

Escopo da Contratação:
O presente termo de referência tem como objetivo a contratação de pessoa jurídica (PJ) para a prestação
de serviços técnicos referentes ao desenvolvimento de um método de referência de desempenho
(perfomance benchmark) que deverá ser parte integrante da metodologia de carbono que está sendo
desenvolvida e referenciada acima.

As atividades a serem realizadas no âmbito desta consultoria consistem em:
•

Definir plano de trabalho para as atividades a serem desenvolvidas;

•

Revisão dos documentos já desenvolvidos e aprovados nas etapas anteriores do projeto;

•

Definição da abordagem e estratégia para o método de referência de desempenho (performance
benchmark);

•

Realizar o levantamento das informações disponíveis e as coletas dos dados necessários, com visitas
a campo e aplicação dos questionários;

•

Elaboração do relatório com o detalhamento do método de referência de desempenho associado ao
documento referente às diretrizes e descrição da metodologia proposta;

•

Participação em reuniões técnicas com membros do projeto, outras consultorias, financiador, bem
como com a equipe responsável pela implementação do projeto na fazenda modelo;

•

Suporte e apoio no processo de análise e revisão da metodologia e da linha de base padronizada
pela VERRA e pelo corpo de validação e verificação.

Atividades detalhadas e produtos conforme seguem:
Atividades
A) Plano de trabalho detalhado e
revisão dos documentos já
aprovados

Produtos
i)

Apresentar plano de trabalho detalhado com
atividades a serem desenvolvidas
semanalmente;

ii)

Revisão da orientação VERRA para o
desenvolvimento da abordagem da linha de
base de desempenho (performance
benchmark);

iii)

Revisão do concept note já aprovado pela VERRA
em referência à metodologia que será
desenvolvida;

iv)

Alinhamento com a equipe técnica que já está
participando das atividades do projeto.

B) Definição da abordagem e
estratégia para o método de
referência de desempenho
(performance benchmark);

v)

Identificação da estratégia de pesquisa mais
eficaz para estabelecer o método de
referência de desempenho na região de
atuação do projeto, com base na orientação
VERRA e em linha com o processo de
desenvolvimento da metodologia;

vi)

Desenvolvimento de formulário a ser aplicado na
coleta de dados;

vii) Realização do levantamento dos dados
disponíveis na literatura;
viii) Coleta de dados com visitas a campo com
mínimo de 60 amostras coletadas a campo,
podendo variar de acordo com a estratégia a
ser sugerida pela consultoria e alinhada com
toda a equipe e processamento dos dados;
C) Relatório final

ix)

Consulta com especialistas do tema.

x)

Elaboração do relatório final com o
detalhamento das informações coletadas e
análises realizadas para a linha de base
padronizada com base nos padrões exigidos
pela VERRA;

xi)

Alinhamento da linha de base padronizada com o
documento da metodologia que será
submetido à VERRA;

xii) Suporte e apoio no processo de análise e revisão
da metodologia e da linha de base
padronizada que será realizado pela VERRA e
pelo corpo de validação e verificação.
Qualificações Necessárias:
•

•
•
•

Atuação e experiência comprovada em desenvolvimento de metodologias de carbono
agrícola, desenvolvimento de métodos padronizados de linha de base, especialmente em
modelos de referência de desempenho, implementação de projetos de diferentes tipos de
sistemas de pecuária bovina de corte, com particularidade em sistemas que abordem
intensificação e sistemas integrados na região do Tocantins ou áreas correlatas.
Experiência de no mínimo 8 (oito) anos em estruturação, coordenação e/ou implementação
de projetos de carbono, balanço de emissões, desenvolvimento de linha de base;
Capacidade de gestão e cumprimento dos prazos do projeto;
Ter comunicação oral e escrita avançada em inglês.

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 08/08/2022 a 30/11/2022 para execução do serviço relacionado no
escopo do presente edital, além de considerar o suporte e apoio no processo de revisão
posterior a entrega;
Custos dos serviços compatíveis com os valores de mercado;
Cronograma de trabalho conforme proposta abaixo;
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, proteçãode
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 renata@imaflora.org até 03 de agosto de 2022,com o título:
LinhadeBaseVERRA_Projeto P4F_Imaflora, contendo em anexo:
•
•
•
•
•

Currículo de consultor(es) que irão atuar no desenvolvimento da(s) proposta(s)
Portfólio contendo a descrição dos principais projetos de restauração já executados
Exemplo de projeto executivo, elaborado e implementado
Proposta técnica detalhada para cumprir com os requisitos desse edital, e
Proposta financeira, detalhando a composição do orçamento (número de membros na equipe e
pessoas envolvidas, valores para a realização das atividades) estimados para a definição da linha
de base do projeto. Custos de deslocamento local e alimentação devem entrar na proposta
financeira. O limite financeiro máximo para análise de propostas é R$ 230.000,00.

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 do projeto.
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.

