
  
 

                      
 

Contratação de Consultoria pessoa física ou Jurídica  

 

Título: Avaliação Técnica dos produtos do projeto SISA+ 

 

Sobre o Projeto: 

O projeto é intitulado “Fortalecimento do SISA Acre: aprimoramento dos seus programas e 
valoração dos ativos e sustentabilidade financeira de uma economia de baixas emissões”, 
também conhecido como Projeto SISA+. 

No Acre, o projeto visa contribuir para a recuperação e manutenção dos serviços ambientais 
do estado, por meio da elaboração e desenvolvimento dos programas que compõem o 
Sistema Estadual de Incentivos aos Serviços Ambientais (SISA). Assim, as ações do projeto 
vêm sendo desenvolvidas com o apoio direto do Instituto de Mudanças Climáticas e 
Regulação de Serviços Ambientais (IMC), na elaboração, validação e divulgação de novos 
programas de Incentivos a Serviços Ambientais (ISA), e da Companhia de Desenvolvimento 
de Serviços Ambientais do Estado do Acre (CDSA), na promoção e criação de 
oportunidades de negócios para a consolidação de cadeias produtivas de baixas emissões 
de carbono. Dentre os resultados, almeja-se o fortalecimento do SISA, como a continuidade 
do Programa ISA Carbono, o desenvolvimento do Programa ISA Sociobiodiversidade  e o 
Programa ISA Adaptação às Mudanças Climáticas. 

Trata-se, portanto, de um projeto para o desenvolvimento de instrumentos regulatórios, 
propostas de planejamento, financiamento, análises financeiras e de governança, para 
aumentar o interesse de investidores públicos e privados no Estado do Acre e nas cadeias 
produtivas acreanas de baixo carbono. 

Entretanto, o projeto sofreu algumas alterações das atividades iniciais, implicando na 
alteração dos indicadores mas, não dos produtos, isto devido a mudança de governo no 
primeiro ano do projeto. Estas atividades foram alteradas devido a solicitação dos parceiros 
(IMC e CDSA) de acordo a nova administração do novo governo que iniciou sua gestão em  
janeiro de 2019. 

Uma das atividades de monitoramento do projeto é avaliação das atividades do projeto de 
forma independente identificando as principais lições aprendidas e recomendações, e 
atividades relevantes ao fortalecimento do SISA e a promoção dos produtos de baixas 
emissões do estado do Acre.  

 
 

1.Objetivo da Consultoria: 

Avaliação dos resultados e das lições aprendidas no âmbito do projeto SISA+ 



  
 

                      
 

 

2. Requisitos 

Os proponentes podem ser pessoa física ou jurídica que possua o conjunto de habilidades 
necessárias para conduzir este tipo de projeto.  

O consultor deve contar com a seguinte  experiência:  

• Monitoramento e avaliação de resultados de projetos de sustentabilidade no âmbito 
jurisdicional 

• Conhecimento do SISA e politicas de baixas emissões do governo do estado do Acre 

• Processos de fortalecimento do setor produtivo de baixas emissões  

• Conhecimento sobre o GCF-FT e suas politicas estabelecidas a nível jurisdicional. 

3. Atividades a serem realizadas  

3.1. Avaliar os 3 resultados do projeto: 

Resultado 1: O governo do Acre amplia, fortalece, e difunde o SISA para outras regiões 

Resultado 2: O governo do Acre cria oportunidades de investimento e negócios sustentáveis para 
consolidação de cadeias produtivas e valoração dos ativos ambientais parte do SISA 

Resultado 3: O governo do Acre e parceiros executam o projeto de fortalecimento do programa SISA 
 

3.2. Avaliar os 6 produtos e as atividades referentes a cada produto: 
Produto 1. Programas de Serviços Ambientais do SISA elaborados 

Produto 2. Divulgação das lições aprendidas com SISA divulgadas nas jurisdições da Amazônia e 
outras regiões com florestas tropicais do GCF-TF 

Produto 3. Atualização da estratégia de captação de recursos para os Programas de serviços 
ambientais do SISA 

Produto 4 Negociações para obtenção de investimentos / financiamento para as cadeias produtivas 
sustentáveis e indústrias de proteína de baixo carbono—Peixe da Amazônia, Dom 
Porquito, AcreAves dentre outros. 

Produto 5. Ferramentas de divulgação e promoção de produtos e serviços ambientais com alto 
potencial de comercialização em mercados sustentáveis acessíveis e potenciais 
investidores 

Produto 6: Acompanhamento técnico de execução, monitoramento e avaliação do Projeto 

    

4. Produtos da consultoria  
Produto 1: Metodologia de avaliação e plano de trabalho, com cronograma, lista de documentos a 
serem revisados e lista de participantes/ stakeholders a serem entrevistados; PRAZO: 20/05/2020 

Produto 2: Relatório simples com a lista das pessoas entrevistadas, com as respectivas datas, 
horários e meios utilizados para a condução das entrevistas realizadas e de outras fontes 
consultadas; PRAZO: 25/05/2020.  



  
 

                      
 
Produto 3: Relatório de avaliação dos resultados do projeto e das lições apreendidas; PRAZO: 
25/05/2020  
Produto	 4:	Apresentação	 dos	 resultados	 do	 projeto	 e	 das	 lições	 apreendidas,	 incluindo	 arquivo	 powerpoint	
ilustrativo;	PRAZO:	29/05/2020.	 

5. Proposta de preço (USD) 

Os interessados deverão apresentar uma proposta de preço para o desenvolvimento da 
consultoria, a qual deverá incluir os custos profissionais, impostos, taxas e outros encargos 
relacionados a consultoria.  

 

6. Tempo da consultoria 

A Contratação terá duração de 15 (dias) a iniciar em Maio  de 2020. 

 

7. Apresentação da proposta  

As pessoas interessadas deverão: 

a) Enviar uma proposta técnica + lógica bem simples (2 páginas máximo).  

(b) Breve descrição da pessoa ou equipe que irá realizar o trabalho (CVs devem ser 
incluídos como anexo no máximo 2 páginas) 

 (c) Experiência Relevante: deverá conter uma breve descrição de sua experiência na 
realização de trabalhos semelhantes, incluindo 2 referências com informações de contato; 

 (d) Orçamento: todas as despesas associadas à execução do contrato serão de 
responsabilidade do consultor incluindo despesas de viagem ao Estado do Acre caso seja 
necessário. 

Os currículos e outros documentos relevantes podem ser enviados, proposta econômica em 
dólares e proposta técnica (não mais que 2 folhas), até 11 de maio de 2020 (18:00 horas 
horário do Acre) a través de um correio eletrônico a seguinte direção 
(emendoza@earthinnovation.org) citando o assunto: Convocatória consultor avaliação do 
projeto SISA+, endereçado à Comissão do Projeto SISA+. 

 

Rio Branco 02 de Maio 2020 

 

Comissão do Projeto SISA+ 
Earth Inoovation Institute - EII 

 

 

 



  
 

                      
 
 

 


