SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL
DE SERVIÇOS AMBIENTAIS E DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS, E PARA
REFORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS DO ESTADO
DO TOCANTINS.
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 002/2014/SEMADES/BIRD/PDRIS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 002/2014/SEMADES/BIRD/PDRIS

1. O ESTADO DO TOCANTINS recebeu um empréstimo com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para implementação do Projeto de
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS), e
pretende utilizar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos admissíveis
para Serviços de Consultoria.
2. Os serviços objeto da presente solicitação de manifestação de interesse têm por
objetivo selecionar consultoria para elaborar a Política Estadual de Serviços
Ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais e Reformulação da Política
Estadual de Mudanças Climáticas do Estado do Tocantins. Os serviços incluem: (i)
Levantamento do estado atual referente à legislação existente pertinente ao tema,
incluindo leis, decretos, e outros atos infralegais regulamentadores, as ações,
políticas, programas e planos existentes em nível nacional e internacional referentes
a serviços ambientais e pagamento por serviços ambientais; (ii) Levantamento e
análise das opções de fontes de recursos para implantação de mecanismos de
PSA, identificação de instituições e contatos em nível federal e estadual,
compreensão institucional dos órgãos e entes que compõem a administração
pública do Estado; (iii) Formulação da Minuta da Política Estadual de Serviços
Ambientais e de Pagamento por Serviços Ambientais do Tocantins; (iv)
Levantamento do estado atual referente à legislação existente pertinente ao tema,
notadamente leis e decretos, políticas, programas e planos existentes em nível
nacional e internacional acerca da temática das mudanças climáticas; (v)
Levantamento e pesquisa de fontes de financiamento para ações de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas contendo a identificação de instituições e
contatos em nível internacional, federal e estadual; (vi) Reformulação da Política
Estadual de Mudanças Climáticas adequando-a às necessidades territoriais do
Estado e às suas características de fontes geradoras de gases de efeito estufa.

3. A Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública - SEPLAN
convida consultores elegíveis à apresentação de expressão de manifestação de
interesse com vistas a executar os referidos serviços de consultoria. Consultores
interessados deverão demonstrar que são qualificados para desempenhar os
serviços, devendo apresentar informações que comprovem suas qualificações,
capacidade e experiência (impressos, descrição de serviços similares, experiências
em serviços similares, etc.). Admite-se a constituição de consórcios e associações
para efeito de reforçar as qualificações a serem informadas.

4. Um consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos
pelas Diretrizes do Banco Mundial para a Seleção e Contratação de Consultores por
mutuários do Banco Mundial,de Janeiro de 2011, Seleção Baseada nas
Qualificações do Consultor (SQC).
5. Consultores interessados podem obter maiores informações nas coordenadas
fornecidas abaixo, de segunda a sexta-feira, de 12:30 às 18:30h (horário local).
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública – SEPLAN na
Unidade de Gerenciamento de Projeto UGP-PDRIS, A/C Andréa Murakami - AANO Esplanada das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP 77.001-002 – Brasil. Telefone 55
(63)3212-4473 e/ou (63) 3212-4517 - e-mail: andrea.murakami@seplan.to.gov.br. O
Termo de Referência pode ser acessado em www.semades.to.gov.br.
6. As Manifestações devem ser entregues no seguinte endereço abaixo, até 18:30h do
dia 07 de Maio de 2014.
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Unidade de
Gerenciamento de Projeto UGP-PDRIS, A/C Andréa Murakami - AANO - Esplanada
das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP 77.001-002 – Brasil. Telefone 55 (63)32124473 e/ou (63) 3212-4517.
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