SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: BR-T1341-P001
Método de Seleção: Competitiva simples
País: Brasil
Setor: TSP
Financiamento - TC nº: BR-T1341
Projeto nº: ATN/OC-15964-BR
Nome do TC: Apoio a um Portfólio de Infraestrutura Sustentável no Mato Grosso
Descrição dos serviços: Elaboração de diagnóstico de potenciais impactos e diretrizes para o desenvolvimento de
infraestrutura sustentável e resiliente do estado do Mato Grosso.
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está executando a operação acima mencionada. Para esta
operação, o BID pretende contratar serviços de consultoria descritos nesta SOLICITAÇÃO de Manifestações de Interesse.
Em sua reunião de Governadores das Bahamas em abril de 2016, o Grupo BID estabeleceu uma meta de direcionar
30% de seus recursos para clima e sustentabilidade, isto é, até 2020, até 30% da carteira de projetos e investimentos
deve incorporar medidas de mitigação e adaptação em seu desenho. O Setor de Desenvolvimento Sustentável foi
criado para coordenar os esforços de integrar clima de forma transversal em todos os setores de trabalho, bem como
desenvolver uma carteira de projetos de clima através da captação e mobilização de recursos da cooperação
internacional nos países.
Na 21 Convenção do Clima (COP 21) em dezembro de 2015, o estado do Mato Grosso lançou metas ambiciosas para
a redução de emissões de CO2 que pode chegar a seis giga toneladas em 2030 e reduzir o desmatamento ilegal zero
já em 2020, dez anos antes da meta apresentada pelo Brasil. A estratégia tem como instrumento para sua
operacionalização a Estratégia PCI (Produzir, Conservar e Incluir), objetivando a expansão e aumento da eficiência da
produção agropecuária e florestal, a conservação ambiental e redução de emissões de carbono, mediante o controle
do desmatamento e o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, além de implementar políticas de
igualdade social e políticas para agricultura familiar. Em 13 de janeiro de 2017, instituiu sua Política Estadual de
Mudanças Climáticas (PEMC), que estabelece medidas para a redução de GEE, implementando um novo modelo de
desenvolvimento econômico que prepare o estado para os desafios climáticos. Além disso, o Estado do Mato Grosso
conta com o Plano Estadual de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC-MT). Dentre as ações previstas, estão a
recuperação de pastagens, ampliação de áreas de integração lavoura-pecuária-floresta e aumento de florestas
plantadas.
A população mundial está cada vez mais consciente da necessidade de conservação ambiental que suporta o clima
global e de combate às mudanças do clima. Por outro lado, todo processo de desenvolvimento passa por necessidades
de investimentos em infraestrutura. O Estado do Mato Grosso enfrenta a desafio de prover a infraestrutura necessária
para o desenvolvimento econômico e social, salvaguardando o capital natural. A Cooperação Técnica BR-T1341 visa
apoiar o governo do Estado do Mato Grosso a desenvolver um portfólio de infraestrutura sustentável para
investimentos públicos que considerem as mudanças do clima e o potencial turístico do estado.
O objetivo da consultoria é elaborar as bases para o planejamento sistêmico e desenvolvimento de infraestrutura
sustentável no Estado do Mato Grosso. Mais especificamente, trata-se de elaborar um diagnóstico de potenciais
impactos e as diretrizes para o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente do estado do Mato Grosso,
alinhados com a estratégia PCI do Estado. Essas informações servirão de insumo para o planejamento e
implementação para o desenvolvimento de um portfólio de empreendimentos de infraestrutura sustentável que
concilie a produção e desenvolvimento econômico com a conservação do capital natural do Estado. Os serviços de
consultoria (“Serviços”) incluem: Diagnóstico do impacto da infraestrutura de transportes nas mudanças do clima,
estabelecimento das Diretrizes para a Infraestrutura Sustentável no Mato Grosso, Capacitação e Disseminação.
A empresa deverá ter expertise comprovada nas seguintes especialidades: 1) 15 anos de experiência em

desenvolvimento sustentável, combate às mudanças do clima, e governança ambiental. 2) Demonstrar experiência
tanto empírica quanto de campo. 3) Experiência e demonstrado conhecimento das temáticas e contexto no Estado do
Mato Grosso. 4) Equipe mínima deve constituir-se de coordenador geral com Mestrado em área afim e mínimo de 15
anos de experiência com projetos de desenvolvimento sustentável e, no mínimo, de dois técnicos com formação em
engenharia florestal ou área afim, que possuam mínimo de 5 anos de experiência em projetos de pesquisa e
desenvolvimento e soluções para a sustentabilidade ambiental no Brasil. O prazo estabelecido para conclusão desta
Consultoria é fevereiro de 2018.
Empresas de consultoria elegíveis serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos no Banco
Interamericano de Desenvolvimento: Políticas para a Seleção e Contratação de Empresas de Consultoria para o
Trabalho Operacional Executado pelo Banco - GN-2765-1. Todas as empresas de consultoria elegíveis, conforme
definido na Política, podem manifestar interesse.
O BID convida empresas de consultoria elegíveis a manifestarem seu interesse em prestar os serviços. As empresas de
consultoria interessadas deverão fornecer informações que comprovem que elas estão qualificadas para executar os
serviços (folhetos, descrição de tarefas similares, experiência em condições similares, disponibilidade de habilidades
apropriadas entre os funcionários, etc.). As empresas de consultoria elegíveis podem se associar na forma de uma
joint venture ou um contrato de sub-consultoria para ampliar as suas qualificações. Tal associação ou Joint Venture
deverá nomear uma das empresas como representante.
As empresas de consultoria elegíveis interessadas poderão obter mais informações durante o horário comercial 9h –
17h (Hora local de Brasília) enviando um email para: André Porto (andrep@iadb.org); CBR-UECT@iadb.org.
As manifestações de interesse deverão ser entregues até 09/06/2017 às 5pm (Hora local de Washington, DC) usando
o Portal do BID para Operações Executadas pelo Banco. http://beo-procurement.iadb.org/home
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