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Termo de Referência para Contratação de Prestação de Serviços 
Técnicos Especializados — Administração e análise de dados das áreas legalmente 

protegidas no Brasil 
 

DADOS DO PROJETO 

Nome do Projeto:  PlanaFlor – green new deal for nature based economic recovery 

Descrição Resumida do Projeto: O objetivo geral do projeto é reduzir e reverter a perda de florestas 
tropicais, promovendo a restauração dos biomas brasileiros, a fim de contribuir com a estabilidade climática, 
proteção da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Para atingir este objetivo, um instrumento 
essencial é ter políticas aprovadas e implementadas que permitam o uso sustentável das florestas e da terra. 
Assim, a política foco para o desenvolvimento deste projeto é a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 
12.651/2012, também conhecida como Novo Código Florestal), a qual ainda não foi totalmente 
implementada, principalmente devido à ausência de um plano ou de esforços coordenados para a 
mobilização dos recursos, setores e organizações interessados e afetados por esta lei. Como a 
implementação de ações isoladas do Novo Código Florestal tem sido insuficiente para reduzir e reverter a 
perda da vegetação no Brasil, faz-se necessário promover e implementar ações coordenadas. Com mais da 
metade da vegetação nativa brasileira em propriedades rurais, as florestas brasileiras estão intrinsecamente 
ligadas à economia agrária, principalmente aos setores agrícola e pecuário. Embora esses setores tenham 
sido historicamente associados ao desmatamento, a análise atual do uso da terra mostra áreas desmatadas 
suficientes para permitir a agricultura e a expansão sem mais supressão da vegetação. Além disso, esses 
setores estão se conscientizando da dependência de seus negócios em relação à natureza e estão dispostos 
a se envolver em um plano organizado, com uma coordenação de boa reputação. Portanto, este estudo 
analisará as abordagens ambientais, sociais e macroeconômicas que visam transformar o setor rural por 
meio da implementação do Novo Código Florestal, de forma integrada, a fim de elaborar um plano nacional 
único, denominado Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável – PlanaFlor, que poderá, então, ser 
apoiado e implementado. Este Projeto é financiado pela Norwegian Agency for Development Cooperation 
(NORAD) e administrado pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS). Também 
serão parceiros para o seu desenvolvimento o Instituto BVRio, a Fundação Getúlio Vargas e o Conservation 
Strategy Fund. 
 

 

OBJETIVO(S) DA CONTRATAÇÃO 

O objetivo da contratação de serviços aqui prevista é de um consultor que administre, realize a análise e 
curadoria de dados e metadados para áreas legalmente protegidas no Brasil em todas as suas categorias.  
 

 

JUSTIFICATIVA E ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO 

Para atingir os objetivos do PlanaFlor será necessário elaborar e organizar um grande banco de dados 
relativo às áreas protegidas inseridas na Lei 12.651/2012 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa ou Novo 
Código Florestal), como as áreas de Reserva Legal (RL), as Áreas de Preservação Permanente (APP), além de 
outras áreas de florestas que são legalmente protegidas. Neste contexto também será importante obter os 
dados de usos da terra do Brasil. A administração e organização destes dados e metadados espaciais, 
permitirá analisar e identificar os locais em que há déficit de vegetação de acordo com a legislação e assim 
auxiliará na elaboração das diretrizes do PlanaFlor. O consultor contratado deverá identificar as bases de 
dados disponíveis com as informações necessárias, administrar e gerenciar estes dados, bem como gerar e 
analisar informações acerca da adequação das propriedades rurais nos diferentes biomas em relação ao 
Novo Código Florestal. Este projeto gerará informações sobre a adequação ambiental das propriedades 
rurais em escalas nacional, estadual e municipal, bem como informações acerca dos procedimentos de 
restauração florestal necessários. 



 
 

TdR para Contratação de Prestação de Serviços Técnicos Especializados — 2 
  

 

 

ATIVIDADES 

O trabalho contratado envolverá:  

• Realizar levantamento de base de dados espaciais disponíveis com as informações necessárias para a 
adequação ambiental das propriedades rurais: uso da terra, áreas de reserva legal, áreas de APP, 
hidrografia, propriedades rurais, entre outras informações em escala nacional; 

•  Administrar, armazenar e organizar estes dados para que fiquem disponíveis para os demais membros 
da equipe; 

• Apoiar a equipe no desenvolvimento as análises espaciais acerca da adequação das propriedades rurais 
ao Novo Código Florestal. 

 

FORMATO 

Os produtos devem ser entregues em meio digital, documentos formato Word, planilhas em Excel ou outro 
conforme acordo com a FBDS. 
 

 

RESPONSABILIDADES 

• Definir, sob a orientação da equipe de coordenação da FBDS, o planejamento e estratégias para a 
execução de suas atividades; 

• Manter canais de comunicação com a FBDS, com vistas a viabilizar a execução dos serviços contratados, 
dando preferência ao meio de comunicação eletrônico (e-mail), podendo, entretanto, se utilizar de 
outros meios desde que adequados aos objetivos contratados; 

• Tomar conhecimento e respeitar as regras da FBDS relativas aos procedimentos administrativos e 
financeiros cabíveis para a plena execução do projeto; 

• Informar a FBDS quaisquer problemas que possam acontecer administrativa ou financeiramente quando 
o contratado não consiga resolver; 

• Participar de reuniões, de acordo com as demandas do Projeto, com a equipe de coordenação da FBDS 
para apresentação das atividades desenvolvidas e ações previstas e prestação de contas; 

• Apresentar relatório final de atividades e prestação de contas do serviço prestado em até 15 (quinze) 
dias antes do final da vigência do contrato; 

• Responsabilizar-se pelo conteúdo final dos serviços e sua qualidade técnica. 
 

 
QUALIFICAÇÕES 

O(a) consultor(a) deverá ter formação e experiência (requisitos obrigatórios) em: 
 

• Graduação em Ciências Biológicas ou áreas afins; 

• Mestrado e/ou Doutorado em ciências biológicas, ecologia ou áreas afins; 

• Experiência com sistemas de controle de versão (preferencialmente Git); 

• Experiência com desenvolvimento de pacotes para o ambiente R; 

• Experiência com Python; 

• Experiência com raspagem, manipulação e organização de dados estruturados; 

• Experiência com reprodutibilidade computacional; 

• Experiência com produção de relatórios dinâmicos; 

• Experiência com a produção de dashboard interativos em Shiny; 

• Experiência em estudos, pesquisas acadêmicas, e apresentação de relatórios; 

• Possuir boa leitura e capacidade de redigir relatórios em inglês; 

• Capacidade de trabalhar de forma colaborativa e em equipe; 
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• Apresentar características de proatividade; 

• Apresentar bom nível de organização para trabalhar com material a ser compartilhado com todos da 
equipe.  

 
OUTRAS INFORMAÇÕES 

Todos os relatórios, estudos, planos, desenhos, alteração de código-fonte, senhas, informações digitais, 
dados técnicos, especificações, resultados e qualquer outro material preparado por ou trabalhados pela 
CONTRATADA exclusivamente para o CONTRATANTE, nos termos desse Contrato, são de propriedade única 
e exclusiva do CONTRATANTE e, como tal, o CONTRATANTE tem direitos e interesses exclusivos sobre todos 
esses materiais, incluindo o direito de divulgação, reprodução e publicação. Todo material será considerado 
informação confidencial do CONTRATANTE. 
 
lnsumos disponibilizados: 
Apoio técnico-metodológico da FBDS e seus parceiros para organização das diversas ações executivas do 
Projeto. 
 
Currículo e proposta financeira: 
Os(As) interessados(as) em responder a esse TdR devem enviar seus currículos e uma proposta financeira 
com o valor global da prestação de serviço, com previsões de pagamento mensais, para o e-mail indicado 
ao final desta seção. 
 
Entrevista: 
Os(As) candidatos(as) que atenderem aos pré-requisitos serão convidados(as) a participarem de uma 
entrevista, que irá compor a segunda etapa desta seleção. 
 
Critério de seleção:  
A seleção das propostas levará em consideração a capacidade técnica do consultor(a) e o valor global do 
serviço (preço). 
 
Resultado da seleção: 
Após a etapa de entrevista e seleção do(a) consultor(a), todos(as) que enviaram propostas serão informados 
do encerramento deste processo de contratação. 
 
Ética da seleção: 
Serão rejeitadas nesta seleção quaisquer propostas que possam estar ligadas a algum tipo de prática ilegal 
ou associadas à corrupção para a concessão do contrato de prestação de serviços.  
 
Comissão avaliadora: 
A comissão avaliadora desta contratação será composta por 3 (três) pessoas, sendo todos membros da 
equipe da FBDS.  
 
Contatos com a FBDS: 
Rafaela Silva – rafaelasilva@fbds.org.br    
 

Regras de aprovação do(s) produto(s): Os relatórios das atividades serão avaliados pela Gerente do Projeto 
e pelo Diretor Científico da FBDS que terão um prazo de 10 (dez) dias úteis para avaliá-los, contados da data 
do respectivo recebimento. 
 

Período de Vigência do contrato:  36 (trinta e seis) meses 
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