
 
 

 
Solicitação de Proposta nº 31948/2018 

 
 
Brasília 28 de março de 2018 
 
ASSUNTO: Avaliação de Fluxos de Financiamento, Necessidades e Lacunas na gestão da conservação da 
biodiversidade e dos serviços ambientais e para Desenvolvimento de estratégia de mobilização de 
Recursos Financeiros para a Biodiversidade.  
 

 

Questionamentos e Respostas 
 

 
Questionamento 1 - A SDP prevê, na seção 2.1 do Anexo II (Termo de Referência), que a avaliação de 
FNA “tomará em consideração os setores, subsetores, ações e programas priorizados e validados na fase 
anterior (PIR) por parte do Comitê Gestor do Projeto”. Consideramos esta informação importante para 
relacionar o escopo do Projeto às atividades, custos e prazos envolvidos na Proposta Comercial. Sendo 
assim, gostaríamos de saber se há informações adicionais referentes à componente 1 da iniciativa 
BIOFIN no país que possam ser disponibilizadas nesta etapa de elaboração de proposta.  
 
Resposta: A fase de desenvolvimento do PIR encontra-se em andamento. A priorização por parte do 
comitê Gestor se dará até final de abril / início de maio, dentro do escopo setorial predefinido 
(Agricultura, Pesca e Aquicultura, Florestas, Turismo, Áreas Protegidas), conforme informado no ponto 
1.2 da SDP. OS resultados da priorização serão comunicados na fase de negociação e assinatura de 
contrato com a empresa candidata vencedora do processo seletivo.  
 
Questionamento 2 - A SDP também prevê, na seção 3.1.4 do Anexo II (Termo de Referência), a atividade 
de “liderar o processo de consulta e engajamento dos atores relevantes mapeados no PIR e aprovados 
pelo Comitê Gestor do Projeto”. Também consideramos esta informação importante para relacionar o 
escopo do Projeto às atividades, custos e prazos envolvidos na Proposta Comercial. Sendo assim, 
gostaríamos de saber se há informações adicionais que possam ser disponibilizadas nesta etapa de 
elaboração de proposta, por exemplo a quantidade de atores relevantes mapeados no PIR e aprovados 
pelo Comitê Gestor do Projeto, se os custos de deslocamento e mobilização deverão ser inseridos no 
projeto, bem como se há uma metodologia já estabelecida para a consulta. 
 
Resposta: A fase de desenvolvimento do PIR encontra-se em andamento. A priorização por parte do 
comitê Gestor se dará até final de abril / início de maio, dentro do escopo setorial predefinido 
(Agricultura, Pesca e Aquicultura, Florestas, Turismo, Áreas Protegidas), conforme informado no ponto 
1.2 da SDP. OS resultados da priorização serão comunicados na fase de negociação e assinatura de 



 
 

contrato com a empresa candidata vencedora do processo seletivo. Estima-se preventivamente uma 
quantidade de 50 a 70 atores institucionais, a maioria dos quais estão situados em Brasília, sendo 
prevalentemente ministérios e suas autarquias, vinculados com a agenda de conservação da 
biodiversidade. Uma estimativa dos custos de deslocamento deve constar na proposta econômica. Com 
relação à metodologia para levantamento da informação e interlocução com os atores, destaca-se que é 
responsabilidade da empresa proponente, sendo que a SDP deixa em aberto a escolha de mecanismos 
bilaterais e mecanismos plurais, tanto presencias quanto a distância – “(...) oficinas, entrevistas, 
enquetes e outros instrumentos”.   
Questionamento 3 - A SDP informa no item 25 das “Instruções aos Licitantes” que a Garantia de 
Execução deverá ser apresentada pelo Licitante adjudicado para assinatura do Contrato. Já o Anexo I 
(Dados da Licitação), item 7.1 - que fala da Garantia de Proposta – menciona que, caso exigida, a 
Garantia deverá constar no Envelope A, embora o texto também traga a redação “NÃO SE APLICA”. 
Sendo assim, gostaríamos de confirmar se esta licitação exige ou não a Garantia de Proposta, e, caso 
exigida, se ela deve seguir no Envelope A ou se deverá ser apresentada somente em caso de adjudicação 
quando da assinatura do contrato. 
 
Resposta: Não é exigida a garantia de proposta. 

 
Questionamento 4 - A SDP informa, na seção 7.2 do Anexo I (Dados da Licitação), que “anteriormente à 
adjudicação será realizada uma certificação da proposta identificada como a melhor classificada 
considerando “Requisitos legais e administrativos” e “Capacidade Financeira””. Não está inteiramente 
claro para nós se as Habilitações “Jurídico-Fiscal” e “Econômico-Financeira” precisam seguir junto com a 
proposta enviada e, se este for o caso, em qual envelope (A ou B) elas devem seguir. 
Resposta: As Habilitações “Jurídico-Fiscal” e “Econômico-Financeira” não deverão seguir junto com a 
proposta enviada. Estes documentos serão solicitados posteriormente a empresa a ser contratada.   
 
Questionamento 5 - Quais serão os critérios adotados pelo comitê de avaliação para pontuar a 

experiência técnica da equipe técnica nas 05 graduações de nota (excelente, muito bom, bom, 

satisfatório, inferior)? 

Resposta: Conforme mencionado na SDP, cada figura profissional da equipe será avaliada com critérios 
quantitativos (anos de experiência) e com critérios qualitativos. O Comitê de Avaliação tomará em conta 
uma pluralidade de parâmetros para a avaliação da qualidade da equipe proposta, entre os quais: i) 
diversidade geográfica e alcance local, estadual e federal / nacional das experiencias dos profissionais 
propostos; ii) pluralidade das abordagens de analise utilizadas nos trabalhos e consultoria desenvolvidas 
pelos profissionais propostos; iii) conhecimento e experiencia direita de diferentes instrumentos e 
mecanismos financeiros por parte dos profissionais propostos (ex. fundos, PSA, bonds, compensações e 
multas ambientais, mecanismos regulatórios e fiscais, investimentos de impacto, entre outros); iv) 
conhecimento e experiência de arranjos institucionais e resolução de gargalos e conflitos para promover 
um clima favorável à efetiva operação de mecanismos financeiros; v) alcance local, estadual e federal / 
nacional dos processos de mapeamento e consulta de atores institucionais realizados pelos profissionais 
propostos.  
   
Questionamento 6 - Para o profissional inserido na equipe técnica como “Especialista” é definido como 

área de formação “Direito, Ciências Políticas, Geografia Política, e/ou áreas afins”. Quais seriam estas 

áreas afins? Poderiam ser enquadrados nessa categoria profissionais com experiência em políticas 

públicas e graduados em Engenharia, Economia, Arquitetura e Urbanismo e Administração, por 

exemplo? 



 
 

 

Resposta: Sim, preferivelmente com atestados de especialização e/ou mestrados latu sensu ou stricto 

sensu nas disciplinas solicitadas explicitamente. Experiência profissional não será valorada como 

formação, ainda quando especifica (ex. políticas públicas).  

 

Questionamento 6 - Para o profissional inserido na equipe técnica como “Coordenador” é definido como 

área de formação “Administração, Economia, Finanças, e/ou áreas afins”. Quais seriam estas áreas afins? 

Poderia ser enquadrado nessa categoria profissional graduado em Engenharia Agrônoma, Engenharia 

Sanitária, por exemplo? 

 

Resposta: Sim, preferivelmente com atestados de especialização e/ou mestrados latu sensu ou stricto 

sensu nas disciplinas solicitadas explicitamente. 

 

Questionamento 7 - Para o profissional inserido na equipe técnica como “Especialista” é solicitado que o 

profissional preste “assessoramento em nível sênior...”. O que seria considerado como nível sênior? 

 

Resposta: O nível Sênior dos trabalhos de assessoramento realizados em precedentes experiencias do 

profissional proposto, é normalmente explicitado por parte da instituição demandante a consultoria 

e/ou explicitado de acordo a paramentos internos da instituição pela que é/foi prestado o serviço.  

 

Questionamento 8 - Há um número máximo de páginas para a proposta técnica? 

 

Resposta: Não.  

 

Questionamento 9 - No “Plano de Gerenciamento” mencionado para a comprovação da experiência da 

empresa em projetos similares deverá ser apresentada em algum formato padrão? Em caso afirmativo, 

solicitamos encaminhamento de tal formato. 

 

Resposta: Não.   

 

Questionamento 10 - Os currículos dos profissionais que irão compor a equipe técnica deverão ser 

apresentados em algum formato padrão? Em caso afirmativo, solicitamos encaminhamento de tal 

formato. 

 

Resposta: Não.  

 

Questionamento 11 - É correto nosso entendimento de que os documentos para habilitação só serão 

apresentados pela empresa a que o objeto for adjudicado? Ou seja, que os documentos do item 7.2. só 

serão apresentados pela empresa declarada vencedora?  

Resposta: Sim 
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