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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REFERENTE À PUBLICAÇÃO DO  EDITAL 
N.º 01/2022 – Vaga 01 

 
 
 

Projeto Para Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento Socio Ambiental 
 

BRA/08/023  
 
 

A proposta financeira (orçamento) e o currículo do profissional que executará os trabalhos deverão ser 
encaminhados com base no modelo constante do Edital ou em modelo próprio desde que contemple todas 
as informações requeridas.  

 

A proposta e o currículo devem ser encaminhados para o e-mail bra08023.editais@icmbio.gov.br, 
impreterivelmente, até o dia 07/12/2022 (quarta-feira).  

No campo assunto do e-mail, favor indicar o Edital e a vaga pretendida.  

 

Importante: documentos recebidos fora do prazo indicados serão desconsiderados no certame.  

A Estimativa do Valor do Contrato é até US$ 2.500,00 dólares americanos, em torno de R$ 13.200,00.  

A cotação do dólar para o valor do contrato será exclusivamente das Nações Unidas do ato da realização 
do contrato.  

 
 
Ressalta-se que, Nos termos do Artigo 7º, do Decreto nº 5.151 de 22/07/2004 “É Vedada a contratação, 
a qualquer título, de Servidores Ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 
Municipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos 
projetos de cooperação técnica internacional”. 
 
ESTE EDITAL TEM VALIDADE ATÉ 07/12/2022 
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TERMO DE REFÊRENCIA 

  

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

 A Portaria ICMBio n. 748, de 28 de agosto de 2018 instituiu a Política de Geoinformação do 
Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade (ICMBio) com o objetivo de definir a 
produção e a utilização de geoinformações, padronizar formatos e organizar o acervo, entre outras 
medidas. Essa Política criou o Comitê de Geoinformação, instância colegiada de assessoramento 
técnico ao Comitê de Governança Digital e estabeleceu, como instrumento de implementação, o 
Sistema Integrado de Geoinformação do ICMBio (SIGEO). 

O SIGEO é ferramenta institucional relevante não somente por se tratar de um repositório de 
bases geoespaciais, mas por permitir a integração em tempo real dos dados dos limites de 
unidades de conservação com outros dados temáticos gerados no dia a dia da gestão das áreas 
protegidas e áreas especiais para conservação de espécies ameaçadas. 

A proposta de construção SIGEO, originou-se na Coordenação de Elaboração e Revisão de 
Planos de Manejo (COMAN), em 2016, no âmbito da estratégia atualmente vigente da nova 
abordagem para elaboração de Planos de Manejo, onde a partir da cooperação técnica com o 
Serviço Florestal do Estados Unidos (USFS) e Serviço Nacional de Parques Americanos (NPS), 
deu-se início a adaptação da metodologia e de ferramentas adotadas pelo NPS. Tal estratégia 
integrava a iniciativa 5 do Scalling Up do Instituto: “Adotar nova metodologia para a elaboração 
de planos de manejo, reduzindo custos, tempo de produção e alcançando maior alinhamento com 
outros instrumentos de gestão”, com acompanhamento da Divisão de Gestão Estratégica e 
Modernização (DGEM). Dessa forma, o SIGEO começou a ser materializado em uma iniciativa 
independente, porém convergente, da COMAN e COTEC a partir da adaptação do Park Atlas, 
ferramenta com mesmo objetivo para os Parques Nacionais nos Estados Unidos. 

O SIGEO é uma ferramenta baseada em Sistema de Informações Geográficas (SIG) que ajuda 
no planejamento e gestão das unidades de conservação, combinando, organizando e 
disponibilizando dados geoespaciais existentes a partir de variadas fontes em uma plataforma 
digital confiável, para usuários comuns. Trata-se de um sistema em módulos, composto por:  

 Mapa Interativo (ferramenta de visualização); 

 Banco de Dados Institucional; 

 Coleta de dados (SISColeta); 

 Administração do sistema; e 

 Análises.  

A ferramenta é constituída por um conjunto de soluções para sistematizar a geoinformação do 
ICMBio e reúne cinco elementos: 

I. Plataforma de integração da geoinformação produzida por outros sistemas do ICMBio; 

II. Armazenamento de dados geoespaciais;  

III. Servidor de mapas para disponibilização dos dados;  

IV. Sistema de Informações Geográficas - para acesso aos dados geoespaciais;  



V. Servidor de Metadados.  

 

Por meio do Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica n° 03/2017, referente ao processo 
SEI ICMBio n° 02070.001917/2017-80, e do financiamento do projeto pela United States Agency 
for International Development (USAID), foram inclusas ações no Plano de Trabalho com o Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), que objetam o desenvolvimento de uma nova versão 
para o SIGEO, desenvolvido internamente no ICMBio. Observou-se assim que o desenvolvimento 
de sistemas por meio de parcerias demonstrou-se nos últimos anos a mais exitosa e de mais 
baixo custo se comparado aos contratos e parcerias entre instituições do governo, além da 
execução em prazo aceitável para o lançamento das ferramentas. 

Atualmente a fase de desenvolvimento do SIGEO envolve necessidades técnicas com melhorias 
de infraestrutura e alimentação de dados. 

O presente serviço visa realizar a seleção e triagem de dados georreferenciados cuja instituição 
produtora não é o ICMBio, denominados “dados externos ao ICMBio” por serem produzidos em 
outros órgãos governamentais, Institutos de pesquisa e nacionais e internacionais. A contratação 
do serviço visa ainda promover testes e alimentação do SIGEO e assim proporcionar a 
continuidade a implantação do SIGEO, prevista para o próximo ano. 

A execução deste estudo se dará por meio de contratação simplificada no âmbito do projeto 
BRA/008/023, o que se insere no Produto 1.15: Estudos para o mapeamento e 
georreferenciamento de limites naturais e geopolíticos em até 68 UCs realizados.  

 

2. OBJETIVOS 

  2.1 Geral 

Consolidar o SIGEO como instrumento da política de geoinformação do ICMBio. 

 2.2 Específicos 

 - Promover o armazenamento e disponibilização da geoinformação de dados externos ao 
ICMBio no sistema SIGEO; 

- Especificar o fluxo de trabalho a ser seguido para o alimentação contínua de dados externos no 

SIGEO por meio de elaboração de Documento de orientação para acesso, uso, 
gerenciamento e disponibilização de geoinformação cuja instituição produtora não é o 
ICMBio.  

 

2.3  Unidade Beneficiária: 

 Coordenação Geral de Consolidação Territorial - CGTER/DISAT/ICMBio. 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DOS BENS OU SERVIÇOS 

Os Dados externos são aqueles que embora não sejam produzidos diretamente pelo ICMBio, são 
relevantes e/ou de uso constante por algumas unidades desta autarquia. O serviço deve incluir a 
análise dos dados externos que estão armazenados no banco de dados do ICMBio, conforme 
levantamento realizado em Oficina em 2019 pelo Comitê de Geoinformação. Em seguida, deve ser 
realizada nova pesquisa documentada por instituição produtora dos dados, indicando-se os dados 
externos a serem disponibilizados no SIGEO. Deve ser realizada a análise e coleta de dados 
externos, preferencialmente por meio de webservices (wms ou wfs), mantendo-se a atualização e a 
qualidade do dado conforme a disponibilização da fonte produtora. Devem ser coletados os dados 
e metadados, citando-se a fonte e a data de acesso, assim como o endereço da consulta.  A fonte 
de cada dados externo deve estar conformidade com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 



- INDE (Decreto Federal 6.666/2008. Conforme o formato de cada dados, deve-se realizar o upload 
das camadas de dados externos no SIGEO, seguindo-se para os Testes sobre o uso dos dados 
externos na plataforma SIGEO. Como última etapa do serviço contratado, deve-se proceder a 
elaboração de um Documento de orientação para aquisição e consumo de dados externos.  
Deve-se observar se há restrições de uso considerando a Lei de Acesso à Informação - LAI, a Lei 
de Proteção de Dados Pessoais – LPDP ou outras normas que possam restringir o acesso ou uso, 
e a classificação do dado em relação à segurança e risco. Se houver dados sensíveis ou não 
públicos esses devem ser utilizados apenas como insumos em análises e processamentos, no 
âmbito interno, e não devem ser apresentados para o público externo.  

As reuniões de equipe serão feitas remotamente por meio de vídeo conferência ou presencialmente 
se houver necessidade demandada pelo ICMBio. 

 

4. Requisitos obrigatórios: 

4.1 Exige-se que o(a) candidato(a) apresente currículo que comprove capacidade e experiência 
para desenvolver os produtos exigidos. 
 
4.2 As propostas sejam encaminhadas conforme modelo apresentado no Formulário de Oferta em 
anexo a este Termo de Referência; contendo o preço final do serviço com proposta válida de no 
mínimo 30 dias; 
 
4.3 O candidato deve Nota Fiscal ter a disponibilidade e possibilidade de emissão de Nota Fiscal. 
 
OBSERVAÇÃO: 

A seleção do contratado se dará por meio de análise de currículo e menor preço ofertado. 

 

5. LOCAL DE ENTREGA 
 
O(A) prestador(a) de serviços deverá apresentar o produto consolidado em até 30 (trinta dias) a 
partir da data de assinatura da ordem de contratação local (OCL), em formato de documento de 
texto (doc ou docx), enviado para o e-mail comite.geo@icmbio.gov.br . 

 

6. DOS CUSTOS E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será feito em única parcela, paga em até 10 (dez) dias úteis após a realização dos 
serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo ICMBio e cumprido os 
procedimentos administrativos do ICMBio/PNUD. 
 
Cabe ao prestador do serviço, emissor da Nota Fiscal, o recolhimento do imposto na íntegra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio 
PROJETOS ESPECIAIS / Projeto PNUD BRA/08/023 - CNPJ: 08.829.974/0001-94 
EQSW 103 /104 Complexo Administrativo Setor Sudoeste, Bloco C – Térreo – Caixa 

Postal 7993, CEP: 70.670-350 – Brasília - DF 
Tel.: (61) 3341-9208/3341-9284 

Formulário de Oferta 
 

Local,              de                       de 2022 
 
Ao BRA/08/023 – Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento Sócioambiental 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversiade – ICMBio 
CAIXA POSTAL 7993, CEP: 70818-900 
Fone: (61) 2020-9218 

 
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO  
 
Prezados Senhores, 
 

Em atendimento à presente Solicitação de Cotação, proponho fornecer o itens/serviços 
abaixo relacionados pelo valor total de R$ ________________________________(por 
extenso): 
 

Item Produto/Serviço Quant. Valor Unitário Total 

1 

Contratação de serviços de alimentação de dados externos do 
Sistema Integrado de Geoinformação do ICMBio (SIGEO). 
Análise dos dados externos que estão armazenados no banco de 
dados do ICMBio, pesquisa documentada por instituição 
produtora dos dados, indicando-se os dados externos a serem 
disponibilizados no SIGEO. Análise e coleta de dados externos e 
seus metadados, preferencialmente por meio de webservices (wms 
ou wfs), mantendo-se a atualização e a qualidade do dado 
conforme a disponibilização da fonte produtora.  Conforme o 
formato de cada dados, deve-se realizar o upload das camadas de 
dados externos no SIGEO, seguindo-se para os Testes sobre o uso 
dos dados externos na plataforma. Elaboração de Documento de 

orientação para aquisição e consumo de dados externos.  

1 Serviço 
 
 
 

  

Total geral   

Esta proposta é valida por 30 dias. 
Declaro que a minha participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral 
e irretratável de seus termos. 
 
Atenciosamente, 
 

                                                                                                                           
 
 
 

CNPJ ou CPF: __________________________________________ 
 
Nome da Empresa/ Nome: 
Telefone:  
E-mail: 
Dados Bancários (Banco/Agência/Conta): 

OBS: A análise das propostas será feito pelo menor preço ofertado. 

 

Assinatura digitalizada ou digital 



MODELO DE CURRICULO – ANEXO 1 

 
CÓDIGO DA VAGA PRETENDIDA: PROJETO PNUD BRA/08/023 – VAGA 01 –  EDITAL 
01/2022  

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo: 

E-mail: 
Nº do RG: 

Órgão Expedidor: 

Data de Expedição: 

Data de nascimento: (dd/mm/aaaa) 
 
*Local de nascimento: 

Sexo: 

Nome do Pai: 
 
Nome da Mãe; 

Estado civil: 
 
Língua Pátria:* 
Nacionalidade de origem: 

 
Nacionalidade atual: 

HISTÓRICO PESSOAL 

Você é ou já foi Funcionário Público Permanente a serviço do Governo? 

Cite publicações significativas que você tenha escrito (não anexar): 

ENDEREÇOS 

Tipo Endereço Estado 
País CEP 

Endereç o Cidad e Estado País CEP 

Comercial      

Residencial      

TELEFONES 

Tipo DDI DDD Telefone Ramal 



     

     

ESCOLARIDADE 

Escola; Cidade; País Curso Início Términ 
o 

Certificado Nível 

      

      

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO (40 A 359 HORAS), 
INCLUINDO CURSOS DE IDIOMAS 359 HORAS 

Nome do Curso Local do Curso Carga Horária 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

A partir da data: Até (data): Tempo de 
Experiência: 

Cargo: Empregador:  

Supervisor 

Cidade/Estado: 

Atividades: 

Número e tipo de empregados supervisionados 

Para cada experiência profissional em ordem cronológica, acrescentar um quadro acima. 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
Língua Leitura 

 
(Com facilidade ou 
com dificuldade) 

Escrita 
(Com facilidade ou 
com dificuldade) 

Conversação 
 

(Com facilidade ou 
com dificuldade) 

Compreensão 
 
(Com facilidade ou com 

dificuldade) 

     

     

     

     

     

ESPECIALIDADES 
No quadro abaixo você deverá listar um máximo de duas especialidades, de preferência as que 



RESUMO DO CURRÍCULO: (De acordo com o perfil descrito no código a que está concorrendo, 
fazer um resumo da experiência profissional e respectivo período): 

estejam diretamente relacionadas com o objeto de contratação do seu código. 
ESPECIALIDADE TEMPO DE EXPERIÊNCIA (ANOS) 

  

  

FAMILIARES EM ORG. INTERNACIONAIS 
Nome Org. Internacional Parentesco 

   

   

 
 

 
DATA / /  ASSINATURA 


