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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

Projeto Siderurgia Sustentável (BRA/14/G31) 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 

 

Seleção de parcerias para o  

Programa de Capacitação em Produção e Uso Sustentável de Carvão Vegetal 

 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), no âmbito do Documento de Projeto 

BRA/14/G31 - Produção sustentável de carvão vegetal à base de biomassa renovável para a indústria 

siderúrgica no Brasil, torna pública a presente Convocação para seleção pública de instituições públicas de 

ensino e/ou pesquisa para execução do Programa de Capacitação em Produção e Uso Sustentável de Carvão 

Vegetal na Indústria Siderúrgica e CONVIDA os(as) interessados(as) a apresentarem propostas, nos termos 

aqui estabelecidos. 

 

1. ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

O Brasil adotou seu Plano Nacional de Mudança do Clima em dezembro de 2008. O plano define as ações 

e medidas voltadas à mitigação e adaptação à mudança do clima. A Lei Federal 12.144 (de 9 de dezembro 

de 2009) criou o Fundo Clima para dar suporte financeiro à ação de mitigação e adaptação, usando recursos 

advindos dos royalties do petróleo. A Lei Federal 12.187 (de 9 de dezembro de 2009) prevê os princípios, 

objetivos, as diretrizes e os mecanismos de implementação da Política Nacional de Mudança do Clima. 

Essa Lei é um marco, já que cria uma base legal para ações que já estão sendo implementadas pelo Governo 

Federal e para que os governos federal, estadual e local possam desenvolver outras políticas. 

 

O setor siderúrgico é uma prioridade da política de mudança do clima apresentada na Conferência das 

Partes (COP) de Copenhague, em dezembro de 2009. O Brasil apresentou à Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) seu compromisso de reduções voluntárias para o setor 

siderúrgico da ordem de 8 a 10 milhões de toneladas de CO2eq até 2020. Essas ações de mitigação foram 

incluídas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

 

Em 2010, foi publicado Decreto regulamentador da referida Política Nacional, que definiu que os planos 

setoriais de mitigação e adaptação deveriam ser desenvolvidos e detalhados no decorrer de 2011. Em 

resposta, o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) elaborou um plano de redução 

de emissão que previa duas metas de mitigação de gases de efeito estufa (GEE): (i) aumentar o valor de 

estoques das florestas plantadas para abastecer a indústria siderúrgica com biomassa renovável e 

sustentável; (ii) melhorar o processo de produção de carvão vegetal para reduzir as emissões e aumentar a 

eficiência no uso da biomassa. Desde o início esses objetivos fazem parte da meta global de melhorar a 

competitividade da produção do carvão de origem vegetal para o setor siderúrgico, entendendo que a 

produção de coque é o padrão mundial.  

 

É importante enfatizar que o Estado de Minas Gerais é responsável pela maior produção e pelo maior 

consumo de carvão vegetal na indústria siderúrgica brasileira. O programa federal de redução de emissão 

é consistente com o “Pacto de Sustentabilidade” celebrado pelas autoridades estaduais, pelo setor 

siderúrgico e pelas ONGs locais, que serviu de base para a lei florestal 18.365/2009 implementada em 

Minas Gerais. A lei nº 18.365/2009 prevê a diminuição gradativa do uso de floresta nativa oriunda de 
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supressão legal até 2018, quando apenas 5% do consumo anual total de produto ou subproduto florestal de 

pessoas físicas ou jurídicas poderá ter essa origem.  

 

No entanto, atualmente, os fornos de alvenaria mais utilizados por produtores independentes de carvão 

vegetal no Brasil apresentam rendimentos insatisfatórios de conversão da madeira em carvão vegetal e 

emitem grandes quantidades de gases poluentes na atmosfera, entre os quais os gases de efeito estufa. Isto 

ocorre porque o controle da carbonização acontece de maneira subjetiva, por meio da experiência do 

carbonizador, que se baseia na coloração dos gases e na temperatura externa do forno obtida pelo seu tato, 

cuja inexistência de qualquer medida de controle das emissões nesses fornos se traduz na baixa efetividade 

de conversão e, consequentemente, baixa remuneração do produtor. 

 

O Projeto BRA/14/G31 alinhada às prioridades nacionais e estaduais de desenvolver uma cadeia de 

produção siderúrgica que seja sustentável e de baixo carbono. A estratégia e os produtos do Projeto têm 

por objetivo contribuir com a criação de um paradigma mais sustentável para outros estados, como por 

exemplo o Maranhão e o Pará, na região norte, onde a mineração e a produção siderúrgica se tornaram 

grandes atividades econômicas nas últimas décadas. 

 

Sendo assim, o Projeto visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor de ferro e aço no estado 

brasileiro de Minas Gerais, por meio (i) do desenvolvimento e demonstração avançados, tecnologias de 

conversão limpas para a produção de carvão vegetal a partir de biomassa renovável, e (ii) da implementação 

de um quadro político eficaz. Os recursos de biomassa renovável para a produção de carvão vegetal são 

obtidos a partir de plantações cultivadas de forma sustentável de eucalipto. O uso de carvão vegetal 

produzido de forma sustentável fornece um caminho alternativo de desenvolvimento para mitigar grandes 

quantidades de emissões globais de gases de efeito estufa através da melhoria da eficiência dos recursos 

durante o processo de conversão de carvão, compensando o uso de coques minerais para a produção de 

ferro-gusa.  

 

Para que o Projeto possa efetivamente promover a viabilização da siderurgia a carvão vegetal no Brasil, 

entre os seus resultados está o fortalecimento da base tecnológica e da capacidade humana para a conversão 

limpa de carvão vegetal de floresta plantada no País. Por meio desse componente o Projeto busca 

complementar e dar suporte ao desenvolvimento tecnológico do setor privado para: (i) acelerar a introdução 

das tecnologias de produção limpa e eficiente de carvão no mercado; (ii) expandir o leque de opções de 

negócios que apoiem a sustentabilidade financeira e econômica da produção eficiente de carvão pelo setor 

siderúrgico; e (iii) expandir o conhecimento acerca dos benefícios e o acesso às tecnologias de conversão 

disponíveis para empresas menos avançadas do setor siderúrgico. Busca-se também aumentar a consciência 

e o conhecimento específico dos stakeholders sobre as tecnologias mais avançadas de produção de carvão 

vegetal. Espera-se que tecnologias avançadas de conversão de carvão sejam disponibilizadas e testadas a 

um custo mais baixo que o atual para um número maior de indústrias ao se alcançar as expectativas do 

presente resultado. 

 

Nesse sentido, o Projeto Siderurgia Sustentável adotou como tecnologia base para pequenos e médios 

produtores de carvão vegetal, que abarcam cerca de 60% da produção atual em Minas Gerais, o sistema 

fornos-fornalha desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Esse sistema apresenta um 

modelo de forno mais eficiente, que produz carvão vegetal com rendimento gravimétrico e teor de carbono 

fixo mais altos, além de realizar a queima de gases no processo de carbonização, reduzindo, assim, as 

emissões de gases de efeito estufa. 

 

A partir de cooperação com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), as regiões da Zona da Mata, 

caracterizada apela predominância de fornos de encosta, e Noroeste de Minas, cuja produção de carvão 

vegetal de florestas plantadas tem crescido na última década, foram identificadas como prioritárias para 

instalação de unidades demonstrativas (UDs) de produção sustentável baseadas no sistema fornos-fornalha. 

Essas UDs serão utilizadas como base de pesquisas para melhoria do sistema, bem como estrutura de apoio 

para realização de atividades de capacitação e de disseminação de conhecimento em produção sustentável 

de carvão vegetal. 

 

Como se pode observar no gráfico abaixo, além das citadas regiões, o Norte de Minas Gerais, o Vale do 

Jequitinhonha e as regiões Central e Metropolitana se destacam como produtoras de carvão vegetal de 
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floresta plantada no estado. Em consequência, faz-se necessário expandir o programa de pesquisa e 

capacitação em produção sustentável de carvão vegetal também para essas regiões, disponibilizando o 

sistema fornos-fornalha aos pequenos e médios produtores de carvão vegetal. 

 

Gráfico 1. Produção de carvão vegetal em Minas Gerais (1997-2016) (t) 

 
 

Dessa forma, as seguintes regiões foram definidas como prioritárias para atuação adicional do Projeto 

Siderurgia Sustentável, tanto por sua contribuição à produção estadual de carvão vegetal de florestas 

plantadas, como pelo número de produtores registrados – que alcançam cerca de 67% do total no estado, 

segundo dados do Ibama (GeoCTF): 

• Norte de Minas Gerais; 

• Vale do Jequitinhonha; 

• Central Mineira; e  

• Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Em síntese, para alcançar o maior público possível e garantir a continuidade das ações de capacitação em 

produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas, o Projeto Siderurgia Sustentável entende ser 

necessário incentivar o fortalecimento de instituições de ensino, pesquisa e extensão nas regiões de maior 

produção de carvão vegetal no estado de Minas Gerais.  

 

Com isso, espera-se não apenas fomentar o desenvolvimento e a melhoria contínua de tecnologia básica 

para a produção mais limpa de carvão vegetal, mas também incentivar a execução de programas 

permanentes de capacitação em produção sustentável desse termorredutor.  

 

2. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

As atividades a serem desenvolvidas segundo especificado neste documento se inserem na estrutura lógica 

do Projeto Siderurgia Sustentável conforme descrito a seguir: 

 

RESULTADO 2 - A base tecnológica e a capacidade humana na conversão limpa de carvão no Brasil é 

fortalecida pela assistência técnica e pelo treinamento direcionado. 

 -
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Produto 2.1. O desenvolvimento de uma tecnologia básica para uma conversão limpa de carvão 

aperfeiçoada pela elaboração, teste e avaliação dos principais componentes do sistema. 

 

Produto 2.2. Apoio ao aperfeiçoamento das tecnologias de captação de coprodutos do processo de 

conversão de carbono, inclusive alcatrão, hidrocarbonetos e o calor do processo. 

 

Produto 2.4. Material de treinamento sobre conversão limpa de carvão vegetal, desenvolvido e utilizado 

(i) em treinamentos técnicos para empresas siderúrgicas, universidades e institutos de pesquisa; (ii) por 

formuladores de políticas e tomadores de decisão e (iii) por criadores, colaboradores e financiadores do 

projeto. 

 

3. OBJETIVO  
 

3.1. O objetivo desta Convocação é firmar parcerias com instituições públicas e/ou sem fins lucrativos 

com atuação em ensino, pesquisa, extensão e/ou assistência técnica à produção rural para 

instalação de unidades demonstrativas do sistema fornos-fornalha nas seguintes mesorregiões do 

estado de Minas Gerais, definidas pelo Projeto Siderurgia Sustentável como prioritárias: 

3.1.1. Norte de Minas Gerais; 

3.1.2. Vale do Jequitinhonha; 

3.1.3. Central Mineira; 

3.1.4. Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

3.2. A partir das unidades demonstrativas serão realizadas as seguintes atividades: 

3.2.1. Pesquisa, melhoria e adaptação dos componentes do sistema fornos-fornalha às características 

regionais de produção de carvão vegetal de florestas plantadas, o que pode incluir o 

aperfeiçoamento das tecnologias de aproveitamento de coprodutos da carbonização; e 

3.2.2. Ações de treinamento e capacitação de produtores de carvão vegetal de florestas plantadas, 

construtores de fornos, profissionais técnicos, pesquisadores, tomadores de decisão e demais 

interessados em produzir carvão vegetal de forma sustentável. 

 

Obs.: consultar Anexo II para identificar os municípios que fazem parte das citadas mesorregiões prioritárias. 

 

4. ELEGIBILIDADE 
 

4.1. Serão consideradas elegíveis: 

4.1.1. Instituições públicas de ensino superior, centros públicos de pesquisa, fundações vinculadas a 

instituições públicas de ensino superior e institutos públicos que comprovadamente atuam ou 

realizam atividades de ensino e/ou pesquisas relativas à área temática proposta. 

 

4.2. A instituição proponente deve possuir, pelo menos, 2 (dois) anos de existência legal. 

4.2.1. O tempo de existência da instituição proponente será comprovado por meio da inscrição em 

situação regular no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF, 

tendo como referência a data de publicação desta convocação. 

 

4.3. As proponentes devem estar localizadas, e realizar as atividades previstas nesta Convocação, em 

uma das mesorregiões de Minas Gerais classificadas pelo Projeto Siderurgia Sustentável como 

prioritárias (ver item “3” desta Convocação). 

 

4.4. Somente serão consideradas elegíveis propostas que utilizem madeira de floresta plantada para a 

produção de carvão vegetal. 

4.4.1. O uso de resíduos de madeira que não sejam oriundos de floresta plantada poderá ser admitido, 

desde que comprava a origem legal da matéria-prima e justificado, tecnica e ambientalmente, o 

seu uso. 
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5. HABILITAÇÃO  
 

5.1. As instituições interessadas em participar do processo seletivo deverão apresentar, no momento da 

inscrição: 

5.1.1. Proposta técnica com definição de objeto, método, objetivos do trabalho e cronograma, de 

acordo com o roteiro disponível no Anexo I. 

5.1.2. Relação nominal da equipe de trabalho, que deverá ser coordenada por profissional com 

experiência na produção/uso de carvão vegetal como termorredutor ou em energia da madeira, 

bem como com título acadêmico em nível de mestrado em área de ciência/engenharia florestal 

ou cursos relacionados aos objetivos desta Convocação, e composta por pesquisadores(as) e/ou 

técnicos(as) nominalmente indicados no momento da propositura.  

• Para fins de apresentação da equipe de pesquisa, deverão ser apresentados os currículos 

lattes de todos os membros e suas respectivas qualificações pessoais, incluindo o endereço 

eletrônico (e-mail) e telefones do/a coordenador/a para contato. 

5.1.3. Comprovação de experiência da instituição proponente na área temática, o que inclui atividades 

de ensino, pesquisa e/ou extensão voltadas à produção rural, preferencialmente silvicultura e 

produção de carvão vegetal; 

5.1.4. Cronograma de realização do projeto de extensão e pesquisa, observando o prazo máximo de 

10 meses (300 dias) para execução da proposta técnica; 

5.1.5. Orçamento simplificado com descrição dos custos de implementação da proposta técnica, 

conforme modelo disponível no Anexo I; 

• O orçamento deve englobar o planejamento das ações que serão executadas com os recursos 

solicitados, conforme os prazos de entrega dos produtos; 

• Despesas administrativas só serão aceitas quando inequivocadamente vinculadas ao objeto 

desta convocação, sendo imprescindíveis à sua realização. Caso despesas administrativas 

estejam previstas, estas devem: a) estar discriminadas na proposta da instituição; b) serem 

necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto; c) deve ser apresentada a memória 

de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de 

recursos no custeio de uma mesma parcela de despesa; e d) sejam contabilizadas de forma 

individualizada e mantidas em arquivo devidamente documentadas, de forma a permitir 

eventuais verificações em auditorias. 

• O orçamento deve definir, previamente, a partilha dos recursos a serem utilizados para 

remuneração direta do/a coordenador/a e dos membros da equipe de execução da 

proposta técnica; 

• Proposta expressa de contrapartida institucional à parceria, financeira e/ou não financeira, 

no montante mínimo de 15% (quinze por cento) do total solicitado, que pode englobar desde 

a destinação de instalações físicas específicas até o aporte de recursos humanos ou 

financeiros ao projeto. É necessário informar, por exemplo, as áreas dos profissionais e 

quantos, a instalação física disponibilizada (sala, prédio, com qual estrutura física) ou o 

montante aportado no projeto. 

5.1.6. Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF. 

 

5.2. A seguinte documentação de habilitação deverá ser apresentada pela(s) instituição(ões) 

selecionada(s), após a publicação do resultado final, sob pena de desclassificação: 

5.2.1. Comprovação de origem legal da matéria-prima (floresta plantada); 

5.2.2. Cópia do estatuto social e comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por meio dos seguintes documentos:  

• Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

• Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
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• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); 

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII - A da Consolidação das Leis 

do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

 

5.3. Os projetos poderão ser apresentados em parceria, desde que com outras instituições sem fins 

lucrativos ou associações/cooperativas de produtores. 

5.3.1. Mesmo que outras instituições subscrevam proposta técnica selecionada, a instituição 

proponente será exclusivamente responsável por sua execução, não podendo transmitir tal 

responsabilidade a terceiros, nos termos da Carta de Acordo a ser formalizada.  

5.3.2. Caso o projeto seja apresentado em conjunto com outras instituições, deve-se comprovar 

parceria entre as instituições e definir, previamente, a divisão de trabalho. 

5.4. As propostas técnicas deverão ser assinadas pelo(a) representante legal da instituição proponente e 

pelo(a) coordenador(a) da pesquisa. 

 

5.5. Não será aceita a substituição da instituição proponente por outra. Essa vedação aplica-se inclusive a 

universidades e suas fundações de apoio ou mantenedoras. Caso a fundação de apoio seja a executora 

da pesquisa, ela deverá ser também a proponente. 

 

5.6. Com relação à apresentação da equipe e da própria instituição proponente, serão consideradas 

somente as informações encaminhadas como parte integrante das propostas técnica. 

 

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES 
 

Para se alcançar os objetivos deste documento, deverão ser desenvolvidas as seguintes atividades: 

6.1. Apoio à criação de uma rede de cooperação técnica para realização de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico, inovação, assistência técnica e extensão em produção sustentável de 

carvão vegetal. 

 

6.2. Seleção do local de instalação da unidade demonstrativa de produção de carvão vegetal sustentável, 

em área própria da proponente ou em parceria com produtores rurais (de acordo com Critérios de 

seleção de produtores/as para hospedagem das unidades demonstrativas do Projeto Siderurgia 

Sustentável, Anexo VII); 

 

6.3. Construção de unidade demonstrativa de produção de carvão vegetal sustentável, baseada no sistema 

fornos-fornalha (ver Anexos III a V – especificações do sistema), em local oferecido ou selecionado 

pela instituição parceira. 

 

6.4. Instalação de galpão de apoio à unidade demonstrativa de produção sustentável de carvão vegetal 

(ver ver Anexos III a V – especificações do sistema), em local oferecido ou selecionado pela 

instituição parceira. 

 

6.5. Difusão do conhecimento de unidades de carbonização modelo, o que implica, mas não se limita ao 

seguinte: 

6.5.1. Capacitação de professores(as) e alunos(as) como multiplicadores(as) de conhecimento em 

produção sustentável de carvão vegetal; 

6.5.2. Mobilização de produtores(as) de carvão vegetal, carbonizadores(as) e forneiros(as) para ações 

de sensibilização e capacitação sobre produção sustentável de carvão vegetal; 

6.5.3. Mobilização de empresas consumidoras para ações de sensibilização e capacitação sobre uso 

sustentável de carvão vegetal; 
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6.5.4. Mobilização de produtores(as) rurais em geral e demais profissionais interessados(as) em 

construção de fornos e em produção sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas; 

6.5.5. Divulgação de atividades e estudos do Projeto Siderurgia Sustentável junto a produtores de 

florestas plantadas e de carvão vegetal; 

6.5.6. Disseminação de boas práticas e lições aprendidas em produção sustentável de carvão vegetal 

no âmbito do Projeto Siderurgia Sustentável. 

 

6.6. Planejamento e execução de projetos de pesquisa em produção e uso sustentável de carvão vegetal, 

inclusive de validação estrutura e da operação do sistema fornos-fornalha; 

 

6.7. Monitoramento de emissões de gases de efeito estufa durante a operação do sistema fornos-fornalha, 

conforme metodologia definida pelo Projeto Siderurgia Sustentável; 

 

6.8. Cálculo do balanço de carbono da propriedade que hospedará a unidade demonstrativa; 

 

6.9. Organização conjunta de eventos (científicos e/ou de capacitação) em temas relacionados à atuação 

do Projeto Siderurgia Sustentável; 

 

6.10. Intercâmbio de informações e publicações acadêmicas quando pertinentes; 

 

6.11. Análise e validação de estudos para incentivo à produção sustentável de carvão vegetal em Minas 

Gerais e para o uso desse termorredutor na cadeia produtiva da siderurgia. 

 

7. PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS  

Como resultado da cooperação, devem ser entregues ao Projeto Siderurgia Sustentável os seguintes produtos: 

 

PRODUTO 1: Planejamento do programa de pesquisa e treinamento em produção sustentável de 

carvão vegetal, adaptado à mesorregião de execução. Este produto consiste em um documento contendo 

o plano de trabalho e o cronograma de execução, elaborados em modelos disponibilizados pelo Projeto 

Siderurgia Sustentável (ver ver Anexos III a V – especificações do sistema). Devem ser registradas as 

principais atividades necessárias à elaboração dos produtos especificados neste documento, bem como 

cronograma de entrega e orçamento. Este produto também inclui a caracterização detalhada da produção 

de carvão vegetal na mesorregião de execução da proposta (organização da produção, escala de produtores, 

disponibilidade de matéria-prima, produção total, logística de transporte, consumidores etc.). Durante a 

elaboração do programa de pesquisa e treinamento, o público-alvo deve ser devidamente identificado. Este 

produto deve considerar, ainda, a necessidade de adaptações da unidade demonstrativa às condições e 

demandas da mesorregião onde será instalada. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 1: coleta de dados sobre produção de carvão vegetal 

na mesorregião prioritária onde será executada a proposta; formalização do local de instalação da unidade 

demonstrativa (no caso de parceria com produtores de carvão vegetal de florestas plantadas, assinatura de 

termo de cooperação); levantamento de custos; planejamento de aquisições e compra de material e 

equipamento básico; contratação de seguro de vida para pesquisadores e bolsistas; elaboração de plano de 

trabalho e do cronograma de execução conforme modelos fornecidos pelo Projeto Siderurgia Sustentável. 

 

PRODUTO 2: Projeto técnico para implantação da unidade demonstrativa em produção sustentável 

de carvão vegetal, adaptado à mesorregião de execução da proposta. Para viabilizar a instalação da 

citada unidade demonstrativa, este produto deve conter as especificações, memorial descritivo, lista de 

serviços a serem realizados, plantas etc., adaptados ao terreno disponibilizado para instalação da unidade 

demonstrativa (sistema fornos-fornalha como do eventual galpão de apoio). Devem ser utilizados como 

base para elaboração deste produto o desenho do sistema fornos-fornalha disponibilizado nos Anexo III a 

V desta Convocação. Além disso, o projeto técnico deve considerar as características da mesorregião 

(clima, organização da produção, perfil dos produtores etc.). 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 2: adaptação, ao local selecionado, a partir dos 

documentos fornecidos pelo Projeto Siderurgia Sustentável, do projeto técnico e planta(s) baixa(s) para 
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construção da unidade demonstrativa e do galpão de apoio, com a devida anotação de responsabilidade 

técnica (se for o caso); elaboração do memorial descritivo de construção. 

 

PRODUTO 3: Planejamento das ações de treinamentos para construção e operação do sistema 

fornos-fornalha, adaptado ao perfil dos produtores na mesorregião de execução da proposta. Este 

produto consiste no plano de trabalho e cronograma de execução, elaborados em modelos disponibilizados 

pelo Projeto Siderurgia Sustentável (ver ver Anexos III a V – especificações do sistema), especificando 

atividades de capacitação, extensão e/ou assistência técnica que serão realizadas pela instituição parceria 

selecionada, acompanhado de cronograma de entrega e orçamento. O plano de trabalho deve registrar 

metas qualitativas e quantitativas, com seus respectivos indicadores. No que se refere a metas quantitativas, 

ao longo da execução da proposta, o parceiro contratado deve realizar, no mínimo: um (01) curso prático 

de construção do sistema fornos-fornalhas, a ser oferecido durante a execução do Produto 4, em parceria 

com o Senar e/ou a Emater; dois (02) cursos práticos de operação do sistema fornos-fornalha, em parceria 

com o Senar e/ou a Emater; dois (02) cursos teóricos (com ou sem atividades práticas) em produção 

sustentável de carvão vegetal de florestas plantadas; e três (03) dias de campo em produção sustentável de 

carvão vegetal de florestas plantadas. O programa de capacitação deve abarcar o seguinte público-alvo: 

produtores(as) rurais, alunos(as) de nível técnico e/ou superior, pesquisadores(as), multiplicadores(as) e 

demais interessados(as) – em atividades conjuntas ou customizadas para cada uma dessas categorias. O 

conteúdo programático dos cursos práticos, bem como o material de capacitação será disponibilizado pelo 

Projeto Siderurgia Sustentável.  

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 3: formalização de parcerias para execução das 

atividades – que devem incluir, pelo menos Emater Minas Gerais e Senar Minas Gerais; levantamento da 

demanda dos parceiros (multiplicadores/as) por capacitação; levantamento de interesse de produtores(as) 

de carvão vegetal e forneiros(as) por capacitação; levantamento de custos; relatório de planejamento e 

realização de aquisições (ex.: serviços de transporte para instrutores e participantes das atividades, material 

didático e de apoio para atividades de capacitação, madeira para carbonização etc.); elaboração de plano 

de trabalho específico; preparação do relatório. 

 

PRODUTO 4: Instalação da unidade demonstrativa de produção sustentável de carvão vegetal, 

adaptada às características do público-alvo e da mesorregião de execução da proposta. Este produto 

consiste na construção do sistema fornos-fornalha no local indicado ou selecionado pelo parceiro, bem 

como a realização da cura dos fornos e todos os procedimentos necessários para que o sistema esteja pronto 

para uso. Devem ser utilizadas as especificações do modelo desenvolvido pela Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), conforme Anexos III a V desta convocação. No entanto, desde que mantida a lógica de 

fornos e sistema de queima de gases, podem ser realizadas alterações a adaptações, por exemplo, no 

tamanho e/ou número de fornos, na disposição dos fornos em referência à fornalha/chaminé etc. Toda 

proposta de alteração e/ou adaptação deve ser submetida ao Projeto Siderurgia Sustentável antes do 

desenvolvimento do projeto técnico (Produto 2). A construção do sistema fornos-fornalha deverá ser 

registrada em um relatório que descreve o acompanhamento das atividades de construção e operação do 

sistema fornos-fornalha, que devem ser executadas por pesquisadores(as) e/ou bolsistas(as) da instituição 

parceria. Também deve ser apresentado, como comprovação da construção, cópia do termo de 

cooperação/doação firmado com o(a) produtor(a) selecionado(a) para hospedar a UD, bem como cópia do 

comprovante de pagamento dos serviços executados. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 4: contratação de prestação de serviços de construção, 

incluído material; preparo da propriedade para recebimento da unidade demonstrativa; contratação de 

serviços de transporte para responsáveis pelo acompanhamento dos serviços; coordenação e 

monitoramento da construção. 

 

PRODUTO 5: Instalação de galpão de apoio para unidade demonstrativa construído e equipado, 

adaptado às características do público-alvo e da mesorregião de execução da proposta. Este produto 

consiste na construção de estrutura de apoio a trabalhadores(as), pesquisadores(as) e participantes de 

atividades de capacitação. Para sua construção pode ser utilizado o modelo de galpão desenvolvido pela 

Universidade Federal de Viçosa (UFV), cujas especificações e desenho básico estão disponíveis nos ver 

Anexos III a V. Poderão ser realizadas alterações e adaptações, bem como reformas a estruturas existentes, 

desde que disponibilizem a seguinte estrutura mínima, obrigatoriamente coberta (abrigo do sol e chuva): 

sala, com porta e tranca, para armazenamento de material e equipamentos necessários à operação do 

sistema fornos-fornalha; banheiro completo (sanitário e chuveiro); pia para lavagem de louça; mesa e 
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cadeiras (e/ou bancos) adequados para refeições, reuniões e descanso; sistema de fossa e/ou digestor ou 

outra estrutura adequada para correto tratamento de resíduos gerados. A construção do galpão de apoio 

deverá ser registrada em um relatório que descreve o acompanhamento das atividades de construção, que 

devem ser executadas por pesquisadores(as) e/ou bolsistas(as) da instituição parceria. Também deve ser 

apresentada cópia do comprovante de pagamento dos serviços executados. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 5: contratação de prestação de serviços de construção, 

incluído material; contratação de serviços de transporte para responsáveis pelo acompanhamento dos 

serviços; coordenação e monitoramento da construção; aquisição de material de apoio (lonas, 

equipamentos de proteção individual, bebedouro, material de consumo etc.). 

 

PRODUTO 6: Validação estrutural do sistema forno-fornalha adaptado às condições da 

mesorregião onde foi instalado. Este produto consiste em relatório com registro da metodologia, 

atividades e resultados de pesquisa realizados pelo contratado sobre a adequação da estrutura do sistema 

fornos-fornalha à produção sustentável de carvão vegetal na mesorregião onde foi instalado. Em especial, 

devem ser considerados aspectos de durabilidade do sistema, adequação e disponibilidade dos materiais 

utilizados, vedação, eficiência da fornalha/chaminé, relação custo-benefício etc. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 6: aquisição de matéria-prima para carbonização; 

compra de reagentes e material de laboratório para testes de matéria-prima e carvão produzido; contratação 

de serviços de transporte para responsáveis pela execução da pesquisa; identificação dos critérios para 

validação estrutural, em conformidade com demanda do Projeto Siderurgia Sustentável; avaliação 

estrutural do sistema forno-fornalha; realização de ajustes operacionais; execução de ciclos de 

carbonização e monitoramento do sistema; elaboração do relatório. 

 

PRODUTO 7: Validação da operação do sistema forno-fornalha na unidade demonstrativa, com ou 

sem aproveitamento de coprodutos, em conformidade com as condições da mesorregião onde foi 

instalado. Este produto consiste em relatório com registro da metodologia, atividades e resultados de 

pesquisa realizados pelo contratado sobre a operação do sistema fornos-fornalha no que se refere a 

rendimento gravimétrico, queima de fumaça e outros aspectos relacionados à produção sustentável de 

carvão vegetal.  

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 7: calibração de equipamentos; compra de reagentes 

e material de laboratório para testes de matéria-prima e carvão produzido; contratação de serviços de 

transporte para responsáveis pela execução da pesquisa; monitoramento e avaliação das emissões em cada 

uma das unidades demonstrativas; medição do rendimento gravimétrico; avaliação das propriedades da 

madeira e do carvão; elaboração do relatório de validação. 

 

PRODUTO 8: Balanço de carbono da propriedade que hospeda a unidade demonstrativa. Este 

produto consiste no relatório de balanço de carbono da propriedade onde está hospedada a unidade 

demonstrativa. O relatório deve conter: o resultado do inventário florestal da propriedade ou de seu(s) 

principal(is) fornecedor(es), caso o produtor não disponha de floresta própria; o registro dos resultados do 

monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, realizado segundo metodologia de mensuração, 

relato e verificação do Projeto Siderurgia Sustentável (rendimento gravimétrico com queima de gases); e 

balanço de carbono da propriedade, calculado segundo metodologia adotada pelo Projeto Siderurgia 

Sustentável. No caso de o sistema fornos-fornalha ter sido instalado em terreno da instituição parceria, esta 

poderá realizar o balanço de carbono na(s) propriedade(s) de seu(s) principal(is) fornecedor(es) de madeira. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 8: mapeamento da propriedade onde está instalada a 

unidade demonstrativa; realização do inventário florestal, baseado no lançamento de parcelas fixas no 

local; quantificação das emissões de gases de efeito estufa das atividades agropecuárias desenvolvidas na 

propriedade que hospeda a unidade demonstrativa (pecuária leiteira, adubação, energia elétrica e 

combustível etc.); medição e monitoramento de emissões do sistema fornos-fornalha segundo a 

metodologia de MRV do Projeto Siderurgia Sustentável; processamento dos dados coletados; elaboração 

do relatório final. 

 

PRODUTO 9: Relatório de resultados do programa de capacitação. Este produto consiste em um 

relatório analítico dos resultados alcançados pelo programa de treinamento, extensão e eventual assistência 

técnica oferecido pelo parceiro contratado. Deve registrar se foram alcançadas as metas qualitativas e 

quantitativas registradas no Produto 3. 
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Atividades sugeridas para elaboração do Produto 9: organização da documentação de apoio; 

consolidação dos dados coletados ao longo da execução do programa de capacitação, incluindo avaliação 

dos participantes e listas de presença; elaboração do relatório final; publicação dos resultados. 

 

PRODUTO 10: Relatório contendo os resultados alcançados e as lições aprendidas na execução das 

atividades na mesorregião de execução da proposta. Este produto consiste em um relatório com análise 

crítica dos resultados alcançados e registro das melhores práticas e das lições aprendidas, tanto no que se 

refere à gestão/execução das atividades, como à produção sustentável de carvão vegetal de florestas 

plantadas. 

Atividades sugeridas para elaboração do Produto 10: consolidação, com análise crítica, dos dados 

coletados ao longo da execução das atividades previstas neste documento (eficiência da carbonização, 

emissões de gases de efeito estufa, eficiência no uso do calor para secagem da madeira, avaliação sobre 

viabilidade aproveitamento de coprodutos, avaliação dos participantes sobre as capacitações oferecidas, 

avaliação das instituições envolvidas sobre a execução das atividades etc.); elaboração do relatório final; 

publicação dos resultados. 

 

8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, ENTREGA E PAGAMENTOS: 
 

8.1. Os produtos listados na seção anterior devem ser entregues de acordo com o definido nesta 

Convocação. 

 

8.2. Os produtos deverão ser submetidos pelo contratado à assessoria técnica do Projeto Siderurgia 

Sustentável, em meio digital (arquivo aberto/editável), enviado ao correio eletrônico 

“siderurgiasustentavel@gmail.com”. 

 

8.3. Todos os dados utilizados para cálculos, estimativas e construção de tabelas e gráficos deverão estar 

abertos e editáveis. Eventuais bancos de dados deverão ser entregues em formato digital compatível 

com MSOffice (ou com capacidade de importação e exportação em formatos MSOffice) com livre 

acesso a todas as equações, fórmulas, rotinas de cálculo, fatores de emissão, fatores de conversão, 

variáveis, constantes e componentes utilizados. 

 

8.4. Considerar-se-á entregue o produto somente após avaliação e aprovação por parte da equipe técnica 

do Projeto Siderurgia Sustentável, o que deverá acontecer no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, 

contados da data de entrega. Se for constatada qualquer inconformidade ou ausência de informação 

julgada necessária no produto entregue, este será devolvido à instituição parceira, com anotações dos 

comentários e observações, para que sejam feitas as devidas alterações ou correções com entrega de 

versão final em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data de devolução. Todas as alterações ou 

correções solicitadas deverão ser avaliadas e devidamente respondidas para aprovação final.  

 

8.5. Após a revisão, a versão final deverá ser editada e entregue em formato PDF e formato editável 

compatível com MSOffice.  

 

9. APOIO FINANCEIRO E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 
 

9.1. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação e aprovação dos produtos, com valores 

baseados nos percentuais discriminados na tabela abaixo, relativamente ao valor total da parceria, 

para cada um dos produtos listados. 

  

9.2. Os recursos que serão aplicados na implementação da Carta de Acordo a ser firmada com as 

instituições selecionadas são oriundos do Projeto BRA/14/G31. 

 

9.3. O apoio financeiro total disponível para esta convocação é de R$ 1,2 milhão (um milhão e 

duzentos mil reais), sendo que o valor destinado a cada instituição selecionada será de até 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
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9.3.1. Serão contempladas uma proposta para cada mesorregião prioritária do Projeto Siderurgia 

Sustentável, conforme item 3 desta Convocação. 

9.3.2. Eventualmente, havendo disponibilidade de recursos e conveniência para o Projeto 

Siderurgia Sustentável, o comitê de seleção poderá contemplar mais de uma proposta por 

mesorregião prioritária. 

 

9.4. Os valores serão repassados em conformidade com o cronograma de desembolso a ser 

estabelecido na Carta de Acordo, baseado nos seguintes prazos e percentuais:  

PRODUTO Pagamento (%) 
Data esperada de entrega a partir da 

assinatura do contrato 

Produto 1  10 15 dias 

Produto 2  2,5 30 dias 

Produto 3 15 60 dias 

Produto 4 25 90 dias 

Produto 5 25 90 dias 

Produto 6 7,5 210 dias 

Produto 7 7,5 240 dias 

Produto 8 3 150 dias 

Produto 9 2 270 dias 

Produto 10 2,5 300 dias 

Total 100% 320 dias 

 

9.5. Alterações nesse cronograma poderão ser realizadas de comum acordo entre as partes antes da 

assinatura do instrumento de cooperação, desde que respeitados os termos e condições desta 

Convocação, bem como o prazo máximo de execução de 10 meses. 

9.5.1. Eventualmente, em casos excepcionais e devidamente justificados, poderá ser autorizada a 

extensão do prazo de execução da proposta, sem aumento do valor do contrato, por um período 

máximo de 2 (dois) meses. 

 

9.6. Somente serão pagos os produtos que efetivamente atenderem tecnicamente às demandas exigidas 

nesta Convocação e que tiverem a qualidade exigida. 

 

9.7. As instituições selecionadas devem incluir em suas propostas financeiras todos os custos 

relacionados a deslocamento da equipe para realização das atividades previstas nesta Convocação, 

bem como para realização de duas reuniões com o Projeto Siderurgia Sustentável em Brasília/DF e 

uma reunião de apresentação de resultados em Belo Horizonte/MG.  

 

9.8. A não-apresentação ou a irregularidade de quaisquer dos documentos comprobatórios da 

regularização jurídico-fiscal das instituições selecionadas impede a assinatura do instrumento de 

cooperação. 

 

10. PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 
 

10.1. As atividades devem ser executadas em até 10 meses após a assinatura do termo de parceria, na 

mesorregião prioritária de atuação da instituição parceira. 
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11. APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

11.1. Os recursos poderão ser utilizados para pagamento dos custos de contratação de serviços e compra 

de materiais correlatos à realização da proposta técnica, incluindo-se, entre outros, aquisição de 

material permanente e realização de viagens. 

 

11.2. A instituição selecionada deverá submeter relatório financeiro dos gastos realizados juntamente com 

o envio de cada produto previsto, assim como relatório financeiro consolidado ao final da execução 

do projeto de pesquisa. A instituição parceira assume responsabilidade pela destinação dos recursos 

repassados, devendo observar eventuais impedimentos e vedações legais.  

11.2.1. O Projeto Siderurgia Sustentável oferecerá orientações para elaboração dos relatórios 

financeiros. 

 

11.3. O registro, arquivo de documentação comprobatória e controle contábil das despesas, deverá ser 

mantido na instituição responsável pela execução da pesquisa pelo prazo mínimo de cinco (05) anos, 

de forma a permitir eventuais verificações dos órgãos de controle. 

 

11.4. O Projeto Siderurgia Sustentável realizará o monitoramento da execução física e financeira de todas 

as propostas aprovadas. 

 

 

12. PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 

12.1. O detalhamento das responsabilidades das partes é definido nesta Convocação e no documento de 

parceria a ser firmado como PNUD. 

 

12.2. A elaboração e entrega dos produtos previstos nesta Convocação, de acordo o estabelecido neste 

documento, é responsabilidade única e exclusiva das instituições parceiras selecionadas. Cabe ao 

PNUD, por meio da equipe do Projeto Siderurgia Sustentável, oferecer orientações e monitorar a 

execução do instrumento de cooperação assinado. 

 

12.3. Responsabilidades gerais da instituição parceira selecionada: 

12.3.1. Designar coordenador (quadro permanente de pessoal) responsável pelas atividades a 

serem desenvolvidas na unidade demonstrativa; 

12.3.2. Disponibilizar área mínima de 150 m² para o projeto, seja esta área própria ou identificada 

junto a produtor(a) rural selecionado segundo os critérios do Projeto Siderurgia Sustentável 

(Anexo VII);  

12.3.3. Disponibilizar estrutura de apoio (banheiros, área coberta para descanso, sala de aula para 

20 pessoas etc.) para capacitações, tanto para as ações previstas nesta Convocação, como 

sessões extras, eventualmente solicitadas pelo Projeto Siderurgia Sustentável; 

12.3.4. Apoiar a mobilização de forneiros(as) e produtores(as) rurais para participação nos 

treinamentos em construção e em operação do sistema fornos-fornalha de produção de 

carvão vegetal; 

12.3.5. Formar, em seu quadro permanente, multiplicadores de conhecimento na área do projeto 

e operação do sistema fornos-fornalha; 

12.3.6. Fomentar pesquisa em produção sustentável de carvão vegetal; 

12.3.7. Garantir acesso ao Projeto Siderurgia Sustentável e parceiros para realização de eventuais 

cursos de capacitação em operação do sistema fornos-fornalha, segundo calendário acordado 

previamente entre as partes; 

12.3.8. Estimular os produtores associados para estarem em conformidade com a legislação 

ambiental e que os mesmos sigam as orientações do órgão ambiental local para implantação 

e operação do sistema; 

12.3.9. Realizar, com a devida diligência (“due dilligence”), eficiência e eficácia, todas as 

atividades necessárias para entrega dos produtos contratados por meio desta Convocação. 
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12.4. Responsabilidades gerais do PNUD, no âmbito do Projeto Siderurgia Sustentável: 

12.4.1. Fornecer especificações e plantas modelo  

12.4.2. Promover a implantação do modelo da unidade demonstrativa de carbonização em acordo 

com as especificações do sistema fornos-fornalha desenvolvido pela Universidade Federal 

de Viçosa (UFV); 

12.4.3. Fornecer, assim que disponível, material de treinamento e capacitação a ser utilizado nas 

atividades de capacitação, extensão e assistência técnica; 

12.4.4. Orientar tecnicamente as atividades do presente instrumento; 

12.4.5. Acompanhar todas as atividades inerentes ao requerido nesta Convocação; 

12.4.6. Fornecer às instituições selecionadas as informações necessárias para a realização do 

plano de trabalho proposto, quando solicitadas em tempo hábil. 

 

12.5. Responsabilidades gerais mútuas: 

12.5.1. Envolver o pessoal técnico das instituições sempre que necessário, bem como, permutar e 

efetuar intercâmbio de atos oficiais e legais, caso necessário, visando à execução das 

atividades pactuadas; 

12.5.2. Identificar e mover gestões junto a outros parceiros, no sentido do melhor cumprimento 

do presente plano de trabalho de cooperação; 

12.5.3. Envidar esforços conjuntos para a execução das ações previstas e/ou propostas; 

12.5.4. Zelar pelo bom nome e pela imagem institucional das partes, no âmbito das atividades 

decorrentes deste plano de trabalho de cooperação; 

12.5.5. Zelar pelo cumprimento deste plano de trabalho; 

12.5.6. Estimular, a implantação de plataformas de desenvolvimento sustentável, por meio da 

unidade demonstrativa de carbonização. 

 

13. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E SELEÇÃO 
 

13.1. As propostas técnicas apresentadas pelas instituições deverão cumprir integralmente os requisitos 

previstos na presente Convocação. 

 

13.2. A seleção das propostas submetidas em razão da presente convocação será realizada por intermédio 

de análises e avaliações comparativas por Comitê nomeado para esse fim, especialmente 

considerando o mérito técnico-científico da proposta e proponente, observando-se os seguintes 

critérios e pontuações: 

AVALIAÇÃO CRITÉRIOS NOTA 

MÁXIMA 

PESO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Experiência da(a) 

proponente em 

atividades de 

ensino, pesquisa 

e/ou extensão 

voltada à 

produção rural 

 

A nota dos itens A.1 a 

A4. da experiência da 

instituição será aferida 

de acordo com o 

seguinte conceito: um 

(01) ponto para cada 

atividade registrada na 

proposta técnica (item 

“Caracterização da 

experiência da 

A.1. Experiência da instituição 

em atividades de ensino e/ou 

extensão voltada à produção 

rural em geral. 

5 2 10 

A.2. Experiência da instituição 

em atividades de pesquisa 

voltada à produção rural em 

geral. 

5 1 5 

A.3. Experiência da instituição 

em atividades de ensino e/ou 

extensão especificamente 

voltadas à silvicultura e/ou 

produção de carvão vegetal. 

5 2 10 

A.4. Experiência da instituição 

em atividades de pesquisa 

especificamente voltadas à 

silvicultura e/ou produção de 

carvão vegetal. 

5 1 5 
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AVALIAÇÃO CRITÉRIOS NOTA 

MÁXIMA 

PESO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

proponente”), até o 

máximo de 5 pontos. 
A.5. Existência de curso de 

graduação em engenharia / 

ciência florestal. 
A pontuação deste tem será aferida da 

seguinte forma: 

- Há curso de graduação (apresentar 

registro): 5 pontos. 

- Não há curso de graduação: 0 

pontos. 

5 1 5 

Experiência do(a) 

coordenador(a) 

dos trabalhos a 

serem 

desenvolvidos 

A.6. Experiência em ensino 

e/ou pesquisa nas áreas de 

produção/uso de carvão vegetal 

como termorredutor ou em 

energia da madeira. 
A pontuação deste item será aferida da 

seguinte forma: um (01) ponto para 

cada ano completo de experiência 

registrada em currículo, até o máximo 

de 10 pontos. 

10 1 10 

A.7. Título acadêmico na área 

de ciência/engenharia florestal 

ou cursos relacionados aos 

objetivos desta Convocação. 
A pontuação deste tem será aferida da 

seguinte forma: 

- Título de mestrado (apresentar cópia 

do diploma): 3 pontos. 

- Título de doutorado (apresentar 

cópia do diploma): 5 pontos. 

Será considerado apenas a pontuação 

do título de maior nível (máximo de 5 

pontos). 

5 1 5 

Metodologia de 

trabalho 

 

A nota de cada item da 

Metodologia de 

Trabalho será aferida de 

acordo com o seguinte 

conceito: 

10 pontos  excelente. 

8 pontos  muito bom. 

6 pontos  bom. 

4 pontos satisfatório. 

2 pontos  inferior. 

0 ponto não atende. 

B.1. Adequação da proposta: a 

estratégia de execução da 

proposta técnica assegura o 

alcance dos objetivos da 

Convocação e dos objetivos da 

própria proposta apresentada. 

10 1 10 

B.2. Abordagem para 

realização do trabalho: 

demonstra o grau de 

entendimento sobre as 

atividades descritas nos 

objetivos e os requisitos 

dispostos na Convocação - 

escopo das tarefas bem 

definido.  

10 1 10 

B.3. Qualidade técnica da 

metodologia: a proposta 

apresentada contém 

ferramentas e abordagens que 

asseguram a eficiência e o 

melhor custo benefício para a 

realização das atividades, 

assegurando a viabilidade da 

proposta frente ao cronograma 

e orçamento. 

10 1 10 
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AVALIAÇÃO CRITÉRIOS NOTA 

MÁXIMA 

PESO PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

B.4. Clareza Geral da 

Proposta: os elementos 

apresentados estão claros e na 

sequência das atividades e o 

planejamento é lógico, realista, 

eficiente, prevendo a entrega 

dos produtos pontualmente, 

registrado em cronograma. 

10 2 20 

TOTAL 100 

 

13.3. Para fins de apreciação e julgamento dos critérios, as instituições proponentes deverão incluir nas 

propostas técnica todas as informações pertinentes, mesmo que constantes em currículos lattes, sites 

institucionais, diretórios e grupos de pesquisa publicamente disponíveis. 

 

13.4. O Comitê de Avaliação poderá aprovar propostas de forma condicionada. Neste caso, a assinatura da 

Carta Acordo dependerá do atendimento de todas as exigências feitas pelo Comitê. 

 

13.5. Caso o Comitê de Avaliação atribua o mesmo número de pontos a duas ou mais propostas, será 

utilizado como critério de desempate a nota da Metodologia de Trabalho (item B da tabela acima). 

Não sendo possível o atendimento deste critério de desempate, dar-se-á preferência para instituições 

provenientes das mesorregiões Norte e Vale do Jequitinhonha, nessa ordem. Por fim, caso ainda 

permaneça empate, será selecionada a proposta com maior valor percentual de contrapatida 

oferecida. 

 

14. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 

14.1. As propostas de pesquisas deverão ser apresentadas ao PNUD até 23h59m (vinte e três horas e 

cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, do dia 25 de fevereiro de 2019. 

 

14.2. As propostas deverão ser enviadas para o correio eletrônico pnudlicitacoes@undp.org . O e-mail 

deverá estar identificado com a inscrição “Convocação 01/2019 – Projeto BRA/14/G31”, a indicação 

da proposta técnica e o nome da instituição proponente. 

 

14.3. Alternativamente, as propostas podem ser apresentadas em meio físico, sendo que, nesse caso, 

devem ser recebidas pelo PNUD até 17h (dezessete horas) do dia 25 de fevereiro de 2019. 

14.3.1. Caso a proposta seja apresentada em meio eletrônico, em conformidade com os itens 14.1 

e 14.2, não é necessário encaminhar também em meio físico. 

14.3.2. Propostas em meio físico devem ser encaminhadas ao seguinte endereço: 

Licitações/PNUD 

Ref. Convocação 01/2019 – Projeto BRA/14/G31 

Casa das Nações Unidas no Brasil  

SEN Quadra 802 Conjunto C Lote 17  

Setor de Embaixadas Norte  

Brasília, DF - Brasil – CEP 70800-400 

 

14.4. De acordo com as normas do PNUD, as propostas técnicas deverão conter comprovação de 

qualificação (documentos listados no item 9 desta Convocação) e proposta técnica (conforme 

roteiro disponível no Anexo I). 

 

14.5. Será desconsiderada a proposta enviada em desconformidade com o previsto nesta Convocação:  

14.5.1. Comprovação de qualificação; 

14.5.2. Proposta técnica. 

mailto:pnudlicitacoes@undp.org
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OBS: Propostas em arquivos separados – Comprovação de qualificação e Proposta Técnica (em PDF 

assinada).  

 

15. DO JULGAMENTO 
 

15.1. A análise das propostas e da documentação será efetuada por um Comitê de Avaliação 

constituído por representantes do PNUD e da equipe técnica do Projeto Siderurgia Sustentável. 

 

15.2. Também poderão ser convidados a integrar o Comitê representantes dos parceiros que apoiam as 

ações de capacitação e desenvolvimento tecnológico, desde que não tenham vinculação com 

nenhuma das instituições proponentes. 

 

15.3. O julgamento realizar-se-á mediante análise comparativa, em conformidade com os critérios 

definidos nesta Convocação. 

 

16. ANEXOS QUE INTEGRAM A CONVOCAÇÃO 
 

16.1. São anexos que integram a presente convocação: 

16.1.1. Anexo I – Roteiro para elaboração das propostas técnicas; 

16.1.2. Anexo II - Lista de municípios que compõem as mesorregiões do estado de Minas Gerais; 

16.1.3. Anexo III - Desenho básico do sistema fornos-fornalha e modelo sugerido do galpão de 

apoio às unidades demonstrativas; 

16.1.4. Anexo IV – Plantas baixas do sistema fornos-fornalha; 

16.1.5. Anexo V – Memorial descritivo do sistema fornos-fornalha; 

16.1.6. Anexo VI – Modelo de Carta Acordo a ser firmada com entes governamentais; 

16.1.7. Anexo VII - Critérios de seleção de produtores(as) para hospedagem das unidades 

demonstrativas do Projeto Siderurgia Sustentável. 

 

17. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

17.1. O resultado do processo seletivo será divulgado, a partir do dia 18 de março de 2019 na página 

eletrônica do PNUD disponível no endereço http://www.pnud.org.br/. 

 

17.2. Todos as instituições que participarem da presente convocação tomarão conhecimento da 

aprovação ou reprovação das suas propostas por intermédio de correspondência eletrônica. 

 

17.3. A divulgação dos resultados não implicará direito ao apoio financeiro e técnico por parte do 

PNUD. 

 

18. INSUMOS E APOIO TÉCNICO 
18.1. A equipe técnica do Projeto Siderurgia Sustentável fornecerá documentos necessários à implantação 

da unidade demonstrativa com o sistema fornos-fornalha, em meio material e/ou eletrônico, para o 

parceiro contratado, em conformidade com o especificado nesta Convocação. 

 

18.2. O parceiro contratado também receberá estudos atualizados sobre a cadeia produtiva de carvão 

vegetal para a siderurgia, contratados pelo Projeto Siderurgia Sustentável, com foco em Minas 

Gerais. 

 

18.3. Mediante solicitação prévia, conveniência e disponibilidade, a equipe do Laboratório de Painéis e 

Energia da Madeira (Lapem) da Universidade Federal de Viçosa (UFV), que desenvolveu o sistema 

fornos-fornalha, poderá fornecer orientação e apoio técnico à execução das atividades previstas nesta 

Convocação. Ressalta-se que, independente do apoio da equipe do Lapem/UFV, o parceiro 
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contratado é o único responsável pela entrega dos produtos solicitados nesta Convocação, estando a 

UFV isenta de qualquer encargo sobre os resultados da cooperação firmada entre o PNUD e o 

parceiro selecionado. 

 

19. DIREITOS AUTORAIS 
 

19.1. Os conhecimentos e resultados produzidos no contexto desta consultoria são de propriedade da 

instituição parceria, sendo que serão cedidos ao Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), ao Governo Federal e ao Governo de Minas Gerais sem qualquer ônus, 

com a devida atribuição de créditos aos(às) autores(as). 

 

20. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1. Ao se inscrever nesta convocação, o(a) proponente aceita todos os termos deste edital e seus anexos. 

 

20.2. A presente convocação poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a qualquer momento, 

por iniciativa do PNUD, sem que isto implique direito de indenização ou reclamação de qualquer 

natureza. 

 

20.3. A seleção é conduzida no âmbito do Documento de Projeto BRA/14/G31 – Siderurgia Sustentável, 

firmado com base no Acordo Básico de Assistência Técnica firmado entre a República Federativa do 

Brasil e a Organização das Nações Unidas, suas Agências Especializadas e outras, assinado em 29 

de dezembro de 1964, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 11, de 25 de abril de 1966, e promulgado 

pelo Decreto nº 59.308, de 23 de setembro de 1966. 

 

20.4. As instituições participantes da seleção reconhecem que o PNUD goza dos privilégios e imunidades 

à ele dispensados por força da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas de 

1946, ratificada pelo Governo Brasileiro, e nada do que está contido no presente instrumento deverá 

ser interpretado como renúncia, tácita ou expressa, pelo PNUD a tais privilégios e imunidades. 

 

20.5. A decisão do Comitê de Avaliação é final e não está sujeita a recurso. 

 

 

21. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 
 

21.1. Quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais deverão ser solicitados somente por escrito, 

pelo endereço eletrônico pnudlicitacoes@undp.org, e identificadas, no campo “assunto”, pela 

inscrição “BRA/14/G31 - Convocação 01/2019”. 


