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CONEXSUS

Curitiba, 26 de julho de 2018
Prezado
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Presidente
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Gabinete da Presidência
Assunto: Anuência ao Projeto de Cooperação Fundação Moore-Conexsus-ICMBio.
Senhor Presidente,
Considerando:
•

a recente aprovação da Lei 13.668/2018, que dispõem sobre a destinação e
aplicação dos recursos de compensação ambiental e que abre a oportunidade
para o ICMBio superar a situação de bloqueio ao acesso a esses recursos;

•

o longo histórico de cooperação do ICMBio com a Fundação Moore, no apoio a
consolidação das unidades de conservação da Amazônia, através da Iniciativa
Andes-Amazônia e do Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA;

•

a parceria da Conexsus com a Fundação Moore e o Instituto IPÊ no
desenvolvimento de novas modalidades de promoção da sustentabilidade
financeira das áreas protegidas da Amazônia, nos blocos de áreas protegidas
apoiados pela Iniciativa Andes-Amazônia, atualmente em curso;

Solicitamos a anuência para seguimento na tramitação da proposta de cooperação
entre a Fundação Gordon & Betty Moore e o Instituto Conexões Sustentáveis CONEXSUS,que visa apoiar 41 Unidades de Conservação Federais na Amazônia
brasileira com ações de suporte e desenvolvimento institucional junto ao Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -ICMBio.
Confiantes de estarmos construindo uma nova oportunidade de cooperação entre o
ICMBio, a Fundação Gordon & Betty Moore e a CONEXSUS,colocamo-nos à disposição
para os encaminhamentos necessários.

Vai
Gabriel Ortega
Diretor Executivo
CONEXSUS
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste Brasília/DF - CEP 70670-350
Telefone: 61 2028-9011/9013
Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio
Brasília, 30 de julho de 2018
Ao Senhor
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo
Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Rua Ângelo Custódio, 728
Belém/PA
CEP 66020-720
Assunto: Anuência ao Projeto de Cooperação Fundação Moore-Conexsus-ICMBio.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 02070.007128/201833.
Senhor Diretor,
Ao tempo em que cumprimento Vossa Senhoria e, considerando que a
proposta do Projeto de Cooperação em apoio ao fortalecimento da execução da
compensação ambiental, a ser desenvolvido em parceria com a Fundação Gordon & Betty
Moore e o Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS (em trâmite), propõe abranger 41
Unidades de Conservação Federais na Amazônia brasileira com ações de apoio institucional
ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio na conservação da
biodiversidade, vimos por meio deste, manifestar anuência à iniciativa e ao
desenvolvimento do referido projeto.
Ressaltamos que os esforços realizados pelo ICMBio, nos últimos anos, com
vistas ao desenvolvimento institucional, têm obtidos resultados relevantes no
aperfeiçoamento da gestão e no comprometimento do corpo técnico com a melhoria
contínua da gestão do Instituto. A recente aprovação da Lei 13.668/2018, que dispõem sobre
a destinação e aplicação dos recursos de compensação ambiental, é um desses exemplos de
aperfeiçoamentos institucionais que nos dão a garantia da continuidade desse processo.
Certos de que mais um projeto de cooperação profícua será estabelecido
entre o ICMBio, a Fundação Gordon & Betty Moore e a CONEXSUS, colocamo-nos à
disposição para os encaminhamentos necessários.
Atenciosamente,

PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Presidente

______________________________________________________________________________________________________________

Ofício 800 (3620689)
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Marostegan E Carneiro,
Presidente, em 30/07/2018, às 08:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3620689 e o
código CRC 15FB00C0.

Ofício 800 (3620689)
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3623927

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Bloco C - Bairro Setor Sudoeste Brasília - CEP 70670-350
Telefone: 61 2028-9011/9013
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: À DIPLAN
Assunto: Anuência ao Projeto de Cooperação Fundação Moore-Conexsus-ICMBio.
O presente processo trata-se da proposta do Projeto de Cooperação em
apoio ao fortalecimento da execução da compensação ambiental a ser desenvolvido em
parceria com a Fundação Gordon & Betty Moore e o Instituto Conexões Sustentáveis CONEXSUS - ICMBio.
Conforme orientação do Senhor Presidente, Paulo Henrique Marostegan
e Carneiro, encaminho os autos para ciência do envio do Ofício SEI nº 800/2018GABIN/ICMBio (3620689), encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, tendo em
vista que processo inicial se encontra nesta Diretoria.
Atenciosamente,
Brasília, 30 de julho de 2018
______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Rezende Rosa, Chefe de Serviço,
em 30/07/2018, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3623927 e o
código CRC 62CDFD03.

Despacho Interlocutório GABIN 3623927

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 4

02070.007128/2018-33
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Coordenação de Compensação Ambiental
Assunto: Encaminhamento de Ofício
Senhor Coordenador,
Encaminho o presente procedimento, conforme orientação do Senhor
Presidente, para ciência do envio do Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio (3620689),
encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente - MMA, referente ao Projeto de Cooperação
em apoio ao fortalecimento da execução da compensação ambiental a ser desenvolvido em
parceria com a Fundação Gordon & Betty Moore e o Instituto Conexões Sustentáveis CONEXSUS - ICMBio.

Brasília, 30 de julho de 2018
SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES
Chefe de Divisão - DASA/DIPLAN
______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Sandra Trevizoli Silveira Gomes, Chefe,
em 30/07/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3625627 e o
código CRC A56CC29D.

Despacho Interlocutório DIPLAN 3625627
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Nota Técnica nº 34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 5 setembro de 2018

Assunto: análise de proposta de parceria pelo Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus.

1. DESTINATÁRIO
Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
2. INTERESSADO
Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus
3. REFERÊNCIA
3.1. Carta 3793729
3.2. Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018
3.3. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
3.4. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016
4. FUNDAMENTAÇÃO
4.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo subsidiar a instrução do referido processo
apresentando-se justificativa para a inexigibilidade de chamamento público, conforme
preconiza o art. 32 da Lei nº 13.019, de 2014, ante proposta de parceria para "Consolidação
da Compensação ambiental na Amazônia" apresentada pelo Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus.
4.2. Em 26 de julho de 2018 o Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus apresentou a esta
Autarquia, por intermédio da Carta 3793729, proposta de parceria para execução de recursos
a serem captados a partir de cooperação com Fundação Gordon & Betty Moore em
benefício de unidades de conservação na Amazônia, com ações de suporte e
desenvolvimento institucional para amplificar a execução dos recursos de compensação
ambiental existentes para as UCs daquela região.
4.3. O projeto apresentado, conforme o Plano de Trabalho 3803993, buscará consolidar os
efeitos positivos advindos da publicação da Lei nº 13.668, de 2018, que alterou a Lei nº
11.516, de 2007, e possibilitou nova operacionalização para os recursos oriundos da
compensação ambiental, destinados às unidades de conservação federais. De acordo com
as determinações da nova legislação, o Instituto Chico Mendes selecionará instituição
financeira para criar e administrar fundo privado, cuja composição dar-se-á com àqueles
recursos. Neste sentido, diante do potencial de recursos de compensação ambiental a ser
disponibilizado a UCs do bioma Amazônico, a Conexsus ofereceu ao ICMBio a
oportunidade de desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão e oferta de
instrumentos de planejamento para otimizar a alocação, a programação e a execução destes
Nota Técnica 34 (3800815)
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recursos em 42 unidades de conservação da Amazônia.
4.4. O Fundo de Compensação Ambiental a ser criado possibilitará o cumprimento da
obrigação legal por intermédio de uma gestão centralizada dos recursos, e a
responsabilidade da execução pela instituição financeira aportará à compensação ganhos
de escalas para a consolidação das unidades de conservação. O montante de recurso apto a
ser integralizado ao fundo, da ordem de 1 (um) bilhão, importa em aprimoramentos de
gestão que garantam uma execução eficaz e eficiente. Ressalta-se, portanto, para a
unicidade do projeto de iniciativa da Conexsus. Cabe destacar que as contribuições ora
apuradas pela implementação do projeto proposto não se restringirão apenas às unidades
de conservação do bioma amazônico, uma vez os produtos do projeto de parceria estenderse-ão as demais UCs.
4.5. Registra-se que o Instituto Chico Mendes já demonstrou aquiescência ao acordo entre a
Conexsus e a Fundação Gordon & Betty Moore para execução da parceria, conforme Ofício
SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio (3620689).

5. CONCLUSÃO
5.1. Considerando o exposto, aponta-se para a inexigibilidade de chamamento público na
celebração de Acordo de Cooperação com o Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus
face a natureza singular do objeto da parceria, compreendendo o projeto apresentado como
o único capaz de atender a demanda da Administração Pública.
5.2. Ressalta-se que, para a correta instrução processual, observando-se o disposto no art. 32
da Lei nº 13.019, de 2014, extrato desta justificativa deve ser publicado no sítio oficial desta
Autarquia e, a critério, também no Diário Oficial da União, abrindo-se prazo de cinco (5)
dias para apresentação de impugnações.

(Assinado eletronicamente)
HEITOR RIBEIRO CAMPOS BARROS
Analista Administrativo
De acordo. À CGPLAN/DIPLAN, para apreciação.
(Assinado eletronicamente)
JORGE YOSHIO HIODO
Coordenador de Compensação Ambiental Substituto
Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 05/09/2018, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 05/09/2018, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3800815 e o
código CRC EFCBBEA8.

Nota Técnica 34 (3800815)
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Acordo de Cooperação SEI nº 3803827/2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 03 de setembro de 2018
MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº XX/2018
ACORDO
DE
COOPERAÇÃO QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
INSTITUTO CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE –
INSTITUTO CHICO
MENDES
E
O
INSTITUTO
CONEXÕES
SUSTENTÁVEIS
CONEXSUS,
PARA
APOIO
DA
CONEXSUS
AO
DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO
DE FERRAMENTAS E
PROCESSOS
DE
GESTÃO,
PLANEJAMENTO E
OPERAÇÃO
DE
RECURSOS
DA
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
FEDERAL.

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – Instituto Chico
Mendes, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, com inscrição
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 3803827
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no CNPJ sob o nº 08.829.974/0001-94, vinculado ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, com
sede na EQSW Complexo Administrativo Sudoeste 103/104, nº 1, Bloco C, subsolo, Torre 4,
Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-350 e jurisdição em todo o Território Nacional, doravante
simplesmente denominado Instituto Chico Mendes, sediado na EQSW 103/104 – Complexo
Administrativo, neste ato representado pelo Presidente, PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN
E CARNEIRO, brasileiro, portador do RG nº 21655851-7, SSP/SP e do CPF nº 178.946.228-26,
residente e domiciliado em Brasília/DF, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº
638, de 14 de junho de 2018, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, e publicada no
Diário Oficial da União em 15/06/2018Instituto Chico Mendes, e o INSTITUTO CONEXÕES
SUSTENTÁVEIS - CONESXUS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.980.503/0001-24, com sede
na Rua Ângelo Custódio nº 728, Cidade Velha, CEP 66.020-710, Belém/PA, doravante
denominada CONEXSUS, neste ato representado por seu Diretor Executivo, VALMIR
GABRIEL ORTEGA, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade nº 388428,
expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.129.431-34, na forma do seu
Estatuto;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 366, de 26 de abril de 2007, convertida na Lei
11.516 de 28/08/2007, cria o Instituto Chico Mendes, determinando como sua competência
a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, através da
execução das ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes
às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, fiscalização e
monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União; da execução das
políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis, apoio ao extrativismo
e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas
pela União; do fomento e execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e
conservação da biodiversidade e do exercício do poder de polícia ambiental para a proteção
das unidades de conservação instituídas pela União, admitindo a competência supletiva do
IBAMA relativamente ao mencionado poder de polícia ambiental;
CONSIDERANDO que a CONEXSUS, é uma organização sem fins lucrativos que tem como
objetivos: acelerar a transição para a economia de baixo carbono e contribuir para o
fortalecimento da resiliência territorial, com a valorização dos ativos socioambientais, a
conservação da sociobiodiversidade e a melhoria da qualidade de vida de populações
vulneráveis; promover o desenvolvimento de um sistema de financiamento híbrido para
cadeias produtivas resilientes e a estruturação de modelos produtivos de baixo carbono,
baseados em comunidades e no engajamento de múltiplos atores da sociedade civil, setor
privado, academia e governos; e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas inovadoras
e capacitação institucional de instituições do setor público, especialmente, àquelas ligadas
à promoção do desenvolvimento sustentável e da conservação do meio ambiente.
CONSIDERANDO que a CONEXSUS administra recursos financeiros provenientes de
doação da Gordon e Betty Moore Foundation, para desenvolvimento de mecanismo
financeiro aos recursos de compensação ambiental visando à identificação de soluções
financeiras e econômicas para a consolidação e sustentabilidade das unidades de
conservação no bioma amazônico; e
CONSIDERANDO que a CONEXSUS e o Instituto Chico Mendes têm o objetivo de firmar
parceria para o desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão,
planejamento e operação da compensação ambiental federal, com foco na consolidação de
42 (quarenta e duas) Unidades de Conservação Amazônicas administradas pelo Instituto
Chico Mendes;
RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições
seguintes e regido pelos princípios da Lei 13.019/2014 e sua posterior alteração pela Lei
13.204/2015, bem como pelo Decreto 8.726/2016:
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 3803827
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Acordo de Cooperação tem por objeto estabelecer a cooperação técnica entre o
Instituto Chico Mendes e a CONEXSUS para o apoio ao Instituto Chico Mendes no
desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e
operação da compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas)
Unidades de Conservação Amazônicas Federais.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Os objetivos e as atividades para o cumprimento do objeto constante da Cláusula Primeira
estão estabelecidos no Plano de Trabalho (Anexo I), que é parte integrante deste
instrumento, para todos os fins de direito.
CLÁUSULA TERCEIRA– DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste Acordo de Cooperação, constituem
compromissos e responsabilidades dos partícipes, no âmbito de suas respectivas
competências institucionais:
I - Compete à CONEXSUS:
a. Implementar as ações necessárias ao cumprimento do objeto deste Acordo de
Cooperação, utilizando-se dos recursos provenientes do Grant Award Letter Agreement #
XXXX celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em XX de
setembro de 2018;
i.

Viabilizar a contratação de profissionais técnicos capacitados que deem suporte ao
objeto da parceria, conforme previsto no Plano de Trabalho contido no Anexo I,
mediante especificação técnica encaminhada pelo Instituto Chico Mendes e
viabilidade financeira do projeto;

ii.

Elaborar e/ou revisar Termos de Referência e especificações técnicas para contratação
de serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho;

iii.

Identificar, mapear em parceria com Instituto Chico Mendes e propor carteiras de
bens e serviços (Termos de Referência e especificações padrão), a serem padronizados
e adquiridos e/ou contratados por meio de lotes;

iv.

Apoiar o desenvolvimento de oficinas com os chefes das Unidades de Conservação
beneficiadas e os consultores contratados para trabalhar nos Termos de Referência e
especificações padrão;

v.

Apoiar o Instituto Chico Mendes no desenvolvimento de uma metodologia de
planejamento e estratégia de consolidação das Unidades de Conservação a serem
beneficiadas pelo projeto, projetando as demandas em termos físicos e financeiros e
considerando o conjunto de opções de financiamento existente;

vi.

Realizar todos os pagamentos previstos nos contratos de prestação de serviço e
consultoria previstos no item ‘c’, mediante aprovação de produtos pelo Instituto
Chico Mendes;

vii.

Manter arquivados os documentos dos processos seletivos e os comprovantes de
pagamento, de forma a atender auditorias e de acordo com os prazos previstos na
legislação nacional;

viii.

Cumprir com todas as obrigações fiscais, financeiras e trabalhistas pertinentes,
obedecendo à legislação nacional, no que tange aos contratos e aos pagamentos
realizados no âmbito deste Acordo de Cooperação;

ix.

Manter equipe qualificada e suficiente para execução do objeto deste Acordo de
Cooperação, especialmente pessoa para exercer as funções de Coordenação Geral; e
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 3803827
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x.

Providenciar a realização de auditoria independente;

xi.

Prestar ao Instituto Chico Mendes, sempre que solicitado, todo e qualquer
esclarecimento relativo à execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso
necessário às informações e documentos ligados ao Projeto.

xii.

Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;

xiii.

Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste
Acordo de Cooperação, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública federal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido
pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes
de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;

II - Compete ao Instituto Chico Mendes:
i.

Garantir o fiel cumprimento de suas atribuições estabelecidas no âmbito da legislação
aplicável;

ii.

Coordenar as atividades técnicas necessárias à implementação e execução do Projeto
objeto deste Acordo de Cooperação, incluindo o envolvimento e a comunicação entre
suas Diretorias Realizar o acompanhamento do Plano de Trabalho (Anexo I);

iii.

Elaborar o Termo de Referência para contratação da consultoria de desenvolvimento
de sistema informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental
federal, conforme item 1.1 do Anexo I, bem como elaborar as especificações técnicas
para contratação de serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho.

iv.

Realizar a gestão e o monitoramento da consultoria de desenvolvimento de sistema
informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental federal;

v.

Apoiar a CONEXSUS no levantamento de dados e informações sobre as Unidades de
Conservação beneficiadas, viabilizando o desenho de estratégias de planejamento e
financiamento;

vi.

Apoiar, analisar e validar o desenvolvimento de proposta de planejamento para
implementação dos recursos federais de compensação ambiental, visando atender às
necessidades das Unidades de Conservação beneficiadas, com base em seus objetivos
de consolidação, especificidades da compensação ambiental, demais recursos
existentes, os levantamentos realizados e as ferramentas de planejamento existentes;

vii.

Definir os objetivos de consolidação de cada Unidade de Conservação beneficiada (ou
grupo de UCs);

viii.

Mapear e caracterizar (flexibilidade) as fontes orçamentárias e extra orçamentárias
atuais e projetadas para as Unidades de Conservação beneficiadas;

ix.

Acompanhar as atividades de execução dos serviços e zelar pelo seu desempenho nas
condições, forma e prazos contratados pela CONEXSUS, avaliando seus resultados;

x.

Analisar tecnicamente e aprovar os produtos/resultados/serviços de trabalhos
contratados ou apoiados pela CONEXSUS no âmbito deste Acordo de Cooperação;

xi.

Viabilizar a participação dos seus servidores lotados nas UCs nos fóruns, reuniões e
treinamentos realizados pela CONEXSUS;

xii.

Recepcionar os prestadores de serviços contratados pela CONEXSUS, supervisionar e
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fornecer suporte para o adequado cumprimento dos contratos, como acesso às UCs
beneficiadas (quando necessário) ou a informações necessárias para cumprimento do
objeto deste instrumento;
xiii.

Fornecer as informações necessárias para que a CONEXSUS possa executar os
orçamentos aprovados, bem como informar os locais de entrega e pessoal responsável
pelo acompanhamento dos serviços contratados, especificações e termos de
referência na forma e com o conteúdo exigidos pelos processos de compras e
contratações efetuadas pela CONEXSUS;

xiv.

Prestar à CONEXSUS, sempre que solicitado, todo e qualquer esclarecimento relativo à
execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso necessário às informações e
documentos ligados ao Projeto;

xv.

Informar imediatamente à CONEXSUS toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pela CONEXSUS para que o mesmo possa
atuar de forma a remediar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais
cabíveis contra os prestadores dos serviços; e

xvi.

Informar à CONEXSUS, por ocasião da realização de viagens necessárias e de acordo
com as previsões orçamentárias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro,
de outros órgãos governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a
execução dessas atividades, inclusive informando se são funcionários públicos ou
não.

Parágrafo Único - O Instituto Chico Mendes e a CONEXSUS não serão responsáveis
solidariamente, direta ou indiretamente, por atividades e/ou obrigações que não tenha
assumido expressamente neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS
O presente Acordo de Cooperação não prevê a transferência de recursos financeiros (i.e.
valores monetários) entre os partícipes. O objeto do presente acordo será executado
mediante a realização de contratações e aquisições pela CONEXSUS em benefício do
Instituto Chico Mendes, para as Unidades de Conservação Federais beneficiadas, de acordo
com o Plano de Trabalho (Anexo I) e com a utilização de recursos provenientes do Grant
Award Letter Agreement # XXX celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a
CONEXSUS, em XX de setembro de 2018.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DOS PARTÍCIPES
Cada Partícipe responsabiliza-se pelas ações e/ou omissões praticadas por seus agentes, na
execução do objeto deste Acordo de Cooperação, obrigando-se a reparar os danos
porventura causados à outra parte ou a terceiros.
Parágrafo Único - O pessoal utilizado pelos Partícipes na execução do plano de trabalho, na
condição de empregado ou a qualquer outro título, não terá em relação ao outro partícipe
nenhuma vinculação ou direito, ficando a cargo exclusivo de cada parte a integral
responsabilidade no que se refere a todos os seus direitos, mormente os trabalhistas e
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os Partícipes.
CLÁUSULA SEXTA – DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS
Os resultados técnicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica
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decorrente dos trabalhos no âmbito do presente instrumento serão atribuídos aos
Partícipes, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e
formal dos Partícipes.
Fica garantido o direito de cópia, conforme legislação aplicável, e o de uso, sem qualquer
ônus, à Gordon and Betty Moore Foundation.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICIDADE
Os Partícipes assumem o compromisso, de comum acordo, de divulgar a sua participação
no presente Acordo de Cooperação, assim como da Gordon and Betty Moore Foundation,
fazendo constar seus nomes em folhetos, cartazes, peças promocionais e em todos os meios
de publicidade utilizados na promoção do objeto deste Instrumento, nos termos do
Decreto nº 6.555, de 8 de setembro de 2008, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos
ou imagens que possam caracterizar promoção pessoal de autoridades ou de servidores
públicos.
CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA E MODIFICAÇÕES
O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação será até a data de XX de XXXX de 2019,
contado a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser
prorrogado por termo aditivo, mediante expressa manifestação dos Partícipes, observado o
prazo máximo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 21 do Decreto 8.726/16.
Parágrafo Primeiro – Este acordo poderá ser alterado, durante sua vigência, mediante
termo aditivo, devidamente justificado, sendo vedada alteração de seu objeto.
CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica consignado que os Partícipes indicarão seus representantes responsáveis pelo
acompanhamento da fiel execução do presente Acordo de Cooperação.
O Instituto Chico Mendes promoverá o acompanhamento e fiscalização do cumprimento
do objeto da parceria, conforme o artigo 60 e 61 da Lei 13.019/14.
Qualquer irregularidade constatada no acompanhamento e fiscalização da execução do
acordo será comunicada ao Partícipe e aos intervenientes, para que, no prazo determinado
pelo Instituto Chico Mendes, proceda ao saneamento ou apresentação de justificativas,
informações e esclarecimentos a respeito da irregularidade.
Fica facultado ao Instituto Chico Mendes assumir ou transferir a responsabilidade pela
execução do acordo, no caso de impedimento ou de fato relevante que venha provocar a
descontinuidade do objeto pactuado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
A CONEXSUS, executora operacional do Plano de Trabalho deste Acordo, deverá apresentar,
semestralmente, relatório parcial físico-financeiro da execução que lhe couber, para que o
Instituto Chico Mendes, após análise das informações sobre a boa e regular aplicação dos
recursos envolvidos, inclua-as em relatório final consolidado.
Parágrafo Único – O relatório de que trata o caput, deverá conter os seguintes documentos e
informações:
I – relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
II – demonstração do cumprimento do objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
Quando a CONEXSUS der causa à execução da parceria em desacordo com o Plano de
Trabalho e com as normas da Lei 13.019/14, e da legislação específica, o Instituto Chico
Mendes poderá aplicar-lhe as sanções na forma do art. 73 da Lei 13.019/14, e do art. 71 do
Decreto 8.726/16.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas, em decorrência da operacionalização
deste Instrumento, serão resolvidos mediante acordo entre os Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
O presente Instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, em caso de superveniência de norma legal que o torne
impraticável, ou pelo não cumprimento das obrigações ora assumidas, ou denunciado por
consenso dos Partícipes, a qualquer tempo, mediante notificação expressa com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos.
Parágrafo único - Ficam assegurados o prosseguimento e conclusão dos trabalhos em
curso, salvo decisão contrária acordada entre os Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
Caberá ao Instituto Chico Mendes providenciar a publicação do extrato do presente Acordo
no Diário Oficial da União na forma do artigo 38 da Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Acordo de Cooperação, que não possam
ser resolvidas pela mediação administrativa, com a participação de órgão encarregado de
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, as partes elegem
o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, ressalvados os casos de
competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF.
E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente Acordo de Cooperação e
disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações SEI,
conforme Portaria Instituto Chico Mendes nº 56, de 27 de maio de 2016, o qual, depois de
lido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes.

Brasília/DF, de agosto de 2018.
(Assinado eletronicamente)
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(Assinado eletronicamente)
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo do Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 05/09/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 3803827

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 14

11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 05/09/2018, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3803827 e o
código CRC FF97448E.
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3803993

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Plano de Trabalho

1. DA IDENTICAÇÃO DOS PARTÍCIPES
1.1. Instituto Chico Mendes
a) Razão Social: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
b) CNPJ: 08.829.974/0001-94
c) Endereço: EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste

d) Cidade: Brasília

e) UF: Distrito
Federal

g) Site Institucional: www.icmbio.gov.br

f) CEP: 70.670-350

h) Telefones: (61) 2028-9001

i) Responsável Legal: Paulo Henrique Marostegan e Carneiro
j) Cargo/Função: Presidente do Instituto Chico
Mendes
l) CPF: 178.946.228-26

k) E-mail: paulo.carneiro@icmbio.gov.br

m) RG: 218556517 - SSP/SP

1.2. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
a) Razão Social: Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
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b) CNPJ: 10.980.503/0001-24

c) Inscrição Estadual: Isento

c) Endereço: Rua Ângelo Custódio, 728 — Estação 213, Bairro Cidade Velha
d) Cidade: Belém

e) UF: Pará f) CEP: 66020-710

g) Site Institucional: www.conexsus.org

h) Telefones: 41-99686-7973

i) Responsável Legal: Valmir Gabriel Ortega
j) Cargo/Função: Diretor Executivo
l) CPF: 368.129.431-34

k) E-mail: valmir.ortega@conexsus.org
m) RG: 388 428 SSP/MS

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. Título do Projeto:
Consolidação da Compensação Ambiental na Amazônia
2.2. Identificação do Objeto:
Cooperação técnica para o desenvolvimento de instrumentos que viabilizem a evolução da
implementação de 42 unidades de conservação da Amazônia através de investimento para
efetivar a gestão da informação, o planejamento e a absorção de recursos referentes a
execução da compensação ambiental federal.
2.3. Contexto
O presente projeto tem como objetivo principal desbloquear o potencial da compensação
ambiental, na Amazônia Brasileira, como um dos principais instrumentos de
financiamento da consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e da
sustentabilidade do Programa Arpa para a Vida.
O volume de recursos da compensação ambiental destinado às UCs da Amazônia é de
aproximadamente 300 milhões de reais, incluindo recursos em processo de destinação pelo
Comitê de Compensação Federal.
O novo modelo de execução da compensação ambiental, no âmbito federal, aprovado pelo
Congresso Brasileiro, no último dia 24 de abril, autoriza a contratação direta de um banco
público para gestão de um fundo de compensações e para a execução dos recursos, a partir
de planos de aplicação elaborados pelo ICMBio.
Essa nova modalidade de execução poderá acelerar significativamente o processo de
implantação e consolidação das UCs Federais no bioma Amazônico e no Brasil.
Adicionalmente, o desbloqueio desse instrumento de financiamento do sistema federal de
unidades de conservação deverá complementar de forma sinérgica os recursos
orçamentários do ICMBio, amplificando os impactos positivos na consolidação do SNUC.
Para assegurar os potenciais impactos positivos da nova legislação, é necessário promover o
desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão dos recursos da compensação ambiental
e ofertar instrumentos de planejamento aos gestores das unidades de conservação, de
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modo a otimizar a alocação, a programação e a execução desses recursos.
A Conexsus identificou a oportunidade de apoio financeiro da Fundação Beth e Gordon
Moore para uma iniciativa de suporte técnico ao ICMBio. O presente plano de trabalho é
resultante da aprovação desse apoio financeiro, pela Fundação Moore, e a consequente
disponibilidade de capacidade de suporte técnico ao ICMBio no desenvolvimento de novas
ferramentas de planejamento e gestão dos recursos da compensação ambiental federal.
3. MATRIZ DAS METAS, DOS PRODUTOS, DAS ATIVIDADES E DOS INDICADORES
METAS

PRODUTO

Desenvolver
e implantar
sistema
informatizado
de gestão dos
processos de
compensação
ambiental

1. Sistema
informatizado de
gestão dos
processos de
compensação
ambiental

Apoiar a
elaboração de
novos fluxos
processuais e
sistemática de
planejamento
e execução da
compensação
ambiental.

2. Manual online
dos fluxos
processuais do
planejamento dos
recursos da
compensação
ambiental e das
especificações
técnicas dos bens e
serviços a serem
executados.

Apoiar a
elaboração de
Diretrizes de
Execução
Direta dos
recursos de
compensação
ambiental

3. Estudo de caso
sobre execução
direta – lições
aprendidas de caso
selecionada de
experiência de
execução dos
recursos
diretamente pelo
empreendedor.

4. Documento de
Apoiar a
orientação
elaboração de estratégica sobre

ATIVIDADES

INDICADORES
Novo sistema
1.1. Especificar os módulos do Sistema, a
informatizado
partir dos fluxos processuais da
de gestão dos
compensação ambiental.
processos de
1.2. Desenvolver e validar os módulos do
compensação
Sistema, junto com as equipes técnicas do
ambiental
ICMBio.
criado e com os
1.3. Implementar os módulos em ciclos de
módulos
treinamentos com os técnicos e gestores do
mínimos
ICMBio.
implementados.
2.1. Promover o mapeamento dos fluxos
processuais da compensação ambiental,
desde a origem das obrigações de
compensação, no IBAMA, à estruturação
Novos fluxos
das demandas e coordenação da execução, processuais e
no ICMBio, até à operacionalização da
sistemática de
execução e prestação de contas, pelo Banco planejamento
Público contratado para gestão do Fundo
da aplicação da
de Compensação Ambiental.
compensação
2.2. Elaborar especificações técnicas
ambiental
padronizadas para os bens e serviços
foram
comuns a serem executados com recursos implementados.
da compensação ambiental.
5 oficinas de
2.3. Realizar oficinas com os gestores de
planejamento e
UCs da Amazônia para definição da
capacitação
metodologia de planejamento da aplicação realizadas.
dos recursos da compensação ambiental,
reunindo todas as coordenações regionais
do ICMBio na Amazônia.

3.1. Realizar estudo de caso e compilação
das lições aprendidas em processo de
execução direta, selecionado a partir da
indicação do ICMBio.
3.2. Consolidação de documento contendo
diretrizes para execução direta.

4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de financiamento
do SNUC e ainda não regulamentados ou
em operação (p.ex. compensação de
reserva legal, dação em pagamento, entre
outros).
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reorientação
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operação dos
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plano de
reorientação
estratégica de
operação dos
recursos de
compensação
ambiental

oportunidade de
alocação dos
recursos da
compensação
ambiental, frente a
outras fontes
potenciais de
financiamento.

4.2. Realizar oficinas com gestores do
ICMBio para definição de novas
possibilidade de alocação de recursos para
o financiamento do SNUC, incluindo a
compensação de reserva legal e outros já
previstos em legislação.
4.3. Consolidação de documento contendo
diretrizes estratégicas para a alocação dos
recursos de compensação ambiental e a
integração de novas fontes de
financiamento ao SNUC.

recursos de
compensação
ambiental
elaborado e em
implementação.
2 oficinas com
gestores do
ICMBio
realizadas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

CRONOGRAMA
mensal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1. Especificar os módulos do Sistema,
a partir dos fluxos processuais da
X X X X
compensação ambiental.
1.2. Desenvolver e validar os módulos
do Sistema, junto com as equipes
X X X
técnicas do ICMBio.
1.3. Implementar os módulos em ciclos
de treinamentos com os técnicos e
gestores do ICMBio.
2.1. Promover o mapeamento dos
fluxos processuais da compensação
X X X X
ambiental.
2.2. Realizar oficinas para definição da
metodologia de planejamento da
aplicação da compensação ambiental.
3.1. Realizar estudo de caso e
compilação das lições aprendidas em
X X X X
processo de execução direta.
3.2. Consolidação de documento
contendo diretrizes para execução
direta.
4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de
financiamento do SNUC e ainda não
regulamentados ou em operação.
4.2. Realizar oficinas com gestores do
ICMBio para definição de novas
possibilidade de alocação de recursos
para o financiamento do SNUC.
4.3. Consolidação de documento de
diretrizes estratégicas para a alocação
dos recursos e a integração de novas
fontes de financiamento ao SNUC.

X

X X X X X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X

Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
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Administrativo, em 05/09/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 05/09/2018, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3803993 e o
código CRC A6947CDA.
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3804599

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Ofício SEI nº /2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 03 de setembro de 2018
Ao Senhor
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo
Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Rua Ângelo Custódio, 728
Belém/PA
CEP 66020-720
Assunto: proposta de parceria Fundação Moore-Conexsus-ICMBio.
Referência: Caso responda
02070.007128/2018-33.

este

Ofício,

indicar

expressamente

o

Processo

n°

Senhor Diretor,
1.

Fazemos referência ao expediente encaminhado em 26 de julho de
2018, no qual informa sobre proposta de cooperação entre o Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus e a Fundação Gordon & Betty Moore, ofertando possibilidade
de parceria com este Instituto. Manifestada anuência por esta autarquia, por
intermédio do Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio, encaminhado em 30 de julho
de 2018, solicitamos informações sobre as tratativas já realizadas quanto a celebração
da cooperação com aquela Fundação.

2.

Na oportunidade, com intuito de garantir a correta instrução
processual para o eventual Acordo de Cooperação e buscando conferir celeridade ao
processo, solicitamos o envio da comprovação de cumprimento dos requisitos
previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos
incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão
verificadas por meio da apresentação dos documentos listados nos incisos I a X do art.
26, do Decreto 8.726, de 2016. Requer-se também apresentação das declarações
constantes no art. 27 do Decreto 8.726, de 2016.
Minuta de Ofício COCAM 3804599
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FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 04/09/2018, às 11:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 05/09/2018, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3804599 e o
código CRC 353DCAAB.

Minuta de Ofício COCAM 3804599
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3812759

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília/DF - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Ofício SEI nº 63/2018-CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 04 de setembro de 2018
Ao Senhor
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo
Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Rua Ângelo Custódio, 728
Belém/PA
CEP 66020-720
Assunto: Proposta de parceria Fundação Moore-Conexsus-ICMBio.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 02070.007128/201833.
Senhor Diretor,

1.

Fazemos referência ao expediente encaminhado em 26 de julho de
2018, no qual informa sobre proposta de cooperação entre o Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus e a Fundação Gordon & Betty Moore, ofertando possibilidade
de parceria com este Instituto. Manifestada anuência por esta autarquia, por
intermédio do Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio, encaminhado em 30 de julho
de 2018, solicitamos informações sobre as tratativas já realizadas quanto à celebração
da cooperação com aquela Fundação.

2.

Na oportunidade, com intuito de garantir a devida instrução
processual para o eventual Acordo de Cooperação, e buscando conferir celeridade ao
processo, solicitamos o envio da comprovação de cumprimento dos requisitos
previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos
incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão
verificadas por meio da apresentação dos documentos listados nos incisos I a X do art.
26, do Decreto 8.726, de 2016. Requer-se também apresentação das declarações
Ofício 63 (3812759)
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constantes no art. 27 do Decreto 8.726, de 2016.
3.

Colocamo-nos à disposição para orientações adicionais.
Atenciosamente,

FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento

Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 04/09/2018, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3812759 e o
código CRC 88159A34.

Ofício 63 (3812759)
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3822685

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
FORMULÁRIO PARA CONSULTAS OBRIGATÓRIAS

Número do Processo Administração: 02070.007128/2018-33
Assunto: Acordo de Cooperação a ser celebrado entre o ICMBio e o
Instituto Conexões Sustentáveis
Interessado: CGPLAN/DIPLAN/ICMBIO
Relato dos Fatos
Em 26 de julho de 2018 o Instituto Conexões Sustentáveis Conexsus apresentou a esta Autarquia, por intermédio da
Carta 3793729, proposta de parceria para execução de recursos a
serem captados a partir de cooperação com Fundação Gordon &
Betty Moore em benefício de unidades de conservação na
Amazônia, com ações de suporte e desenvolvimento
institucional para amplificar a execução dos recursos de
compensação ambiental existentes para as UCs daquela região.
Em resposta, conforme Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio
(3620689), o Instituto Chico Mendes demonstrou aquiescência ao
acordo entre a Conexsus e a Fundação Gordon & Betty Moore
para execução da parceria.
O processo foi instruído com a justificativa para a inexigibilidade
do Acordo de Cooperação, observando-se o disposto no art. 32 da
Lei nº 13.019, de 2014, conforme Nota Técnica nº
34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (3800815). Ressaltase que a publicação do extrato da justificativa será realizada no
sítio oficial da autarquia.
Ainda carece de instrução a comprovação de cumprimento dos
requisitos previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a
V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da
Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que
incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, a
serem verificados por meio da apresentação dos documentos
listados nos incisos I a X do art. 26, do Decreto 8.726, de 2016,
bem como a apresentação das declarações constantes no art. 27
Formulário para Consultas Obrigatórias COCAM 3822685
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bem como a apresentação das declarações constantes no art. 27
do Decreto 8.726, de 2016. Tal documentação foi solicitada ao
Instituto Conexões Sustentáveis conforme Ofício SEI nº 63/2018CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (3812759).
Consta nos autos as Minutas de Acordo de Cooperação (3803827)
e do Plano de Trabalho (3803993) a ser desenvolvido a partir do
estabelecimento da parceria.
Com base no exposto, solicitamos a essa douta Procuradoria
análise e parecer jurídico quanto à possibilidade de celebração
do Acordo de Cooperação com o Instituto Conexões
Sustentáveis.
Fundamentação
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016
Minuta de Acordo de Cooperação (3803827)
Minuta de Plano de Trabalho (3803993)
Na questão posta à análise obrigatória da Procuradoria, os
servidores envolvidos identificaram dúvidas jurídicas a serem
saneadas? Se sim, explicitar.
Sim ( )
Não (X)
Se sim, explicitar:
Os servidores envolvidos na formulação e envio da consulta têm
conhecimento de fatos, circunstâncias, entendimentos jurídicos ou
técnicos ou documentos e processos administrativos ou judiciais
relevantes ao exame jurídico solicitado? Se sim, explicitar.
Sim ( )
Não (X)
Se sim, especificar:
Brasília, 05 de setembro de 2018
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Analista Ambiental, em 05/09/2018, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3822685 e o
código CRC D4754CC7.

Formulário para Consultas Obrigatórias COCAM 3822685
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3826147

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: PFE/ICMBIO
Assunto: Minuta de Acordo de Cooperação
Encaminho o Formulário para Consulta Obrigatória SEI 3822685 para análise e manifestação
jurídica.

Brasília, 05 de setembro de 2018
FLAVIA OLIVEIRA
Coordenadora Geral
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 05/09/2018, às 18:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3826147 e o
código CRC E65827F9.

Despacho Interlocutório CGPLAN 3826147
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3835641

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Extrato
JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes, observando-se o disposto no art. 32 da Lei nº 13.019, de 2014, com redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015, torna pública justificativa para inexigibilidade de
chamamento público na celebração de Acordo de Cooperação com o Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus. Conforme proposta de parceria apresentada para execução de
recursos a serem captados a partir de cooperação com Fundação Gordon & Betty Moore em
benefício de unidades de conservação na Amazônia, com ações de suporte e
desenvolvimento institucional para amplificar a execução dos recursos de compensação
ambiental existentes para as UCs daquela região, justifica-se a inexigibilidade face a
natureza singular do objeto da parceria, compreendendo o projeto apresentado como o
único capaz de atender a demanda da Administração Pública. Abre-se prazo de cinco dias
para apresentação de impugnações à justificativa, a contar da publicação.
FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Diretora de Planejamento, Administração e Logística Substituta

Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 10/09/2018, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 10/09/2018, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3835641 e o
código CRC F45A884E.
Minuta de Extrato COCAM 3835641
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Minuta de Extrato COCAM 3835641
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3835783

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Assunto: Minuta de Extrato COCAM 3835641
Dando prosseguimento à instrução processual definida no âmbito da Lei nº
13.019, de 2014 e do Decreto nº 8.726, de 2016, para celebração de parcerias entre a
administração pública e organizações da sociedade civil, encaminhamos Minuta de Extrato
C O C A M 3835641 da justificativa da inexigibilidade do Acordo de Cooperação para
assinatura e posterior publicação no sítio oficial da autarquia juntamente com a minuta do
Plano de Trabalho.

Brasília, 10 de setembro de 2018
(documento assinado eletronicamente)

JORGE YOSHIO HIODO
Coordenador de Compensação Ambiental Substituto
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 10/09/2018, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3835783 e o
código CRC C3DAF6A9.

Despacho Interlocutório COCAM 3835783

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 31

02070.007128/2018-33
Número SEI:3843003

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: ASSESSORIA - DIPLAN
Assunto: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Manifesto concordância com a Minuta de Extrato COCAM 3835641 e encaminho os autos
para análise e assinatura da justificativa da inexigibilidade do Acordo de Cooperação, e
posterior publicação no sítio oficial do ICMBio, juntamente com a minuta do Plano de
Trabalho.

Brasília, 11 de setembro de 2018
FLAVIA OLIVEIRA
Coordenadora Geral - CGPLAN / DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 11/09/2018, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3843003 e o
código CRC EF62CCA6.

Despacho Interlocutório CGPLAN 3843003

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 32

02070.007128/2018-33
Número Sei:3845143

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Extrato
JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto
Chico Mendes, observando-se o disposto no art. 32 da Lei nº 13.019, de 2014, com redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015, torna pública justificativa para inexigibilidade de
chamamento público na celebração de Acordo de Cooperação com o Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus. Conforme proposta de parceria apresentada para execução de
recursos a serem captados a partir de cooperação com Fundação Gordon & Betty Moore em
benefício de unidades de conservação na Amazônia, com ações de suporte e
desenvolvimento institucional para amplificar a execução dos recursos de compensação
ambiental existentes para as Unidades de Conservação daquela região, justifica-se a
inexigibilidade face a natureza singular do objeto da parceria, compreendendo o projeto
apresentado como o único capaz de atender a demanda da Administração Pública. Abre-se
prazo de cinco dias para apresentação de impugnações à justificativa, a contar da
publicação.

SILVANA CANUTO MEDEIROS
Diretora
Documento assinado eletronicamente por Silvana Canuto, Diretor(a), em
11/09/2018, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3845143 e o
código CRC 39F6AADB.

Extrato DIPLAN 3845143
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3853915

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: COCAM/CGPLAN
Assunto: Restituição de processo

Conforme entendimento, restituo os autos para providência.

Brasília, 12 de setembro de 2018
SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES
Chefe de Divisão DASA/DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Sandra Trevizoli Silveira Gomes, Chefe,
em 12/09/2018, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3853915 e o
código CRC A9D7AA58.

Despacho Interlocutório DIPLAN 3853915
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E-mail - 3854667
Data de Envio:
12/09/2018 14:17:54
De:
ICMBio/Coordenação de Compensação Ambiental <compensacao.ambiental@icmbio.gov.br>
Para:
luanny.noleto@icmbio.gov.br
comunicacao@icmbio.gov.br

Assunto:
Publicação do Extrato DIPLAN 3845143
Mensagem:
Prezados,
boa tarde.
Solicitamos que seja publicado no sítio oficial da autarquia o Extrato DIPLAN 3845143 contendo justificativa da
inexigibilidade de chamamento público para celebração de Acordo de Cooperação com o Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus.
At.te,
Coordenação de Compensação Ambiental - COCAM/CGPLAN/DIPLAN
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Contato: (61) 2028-9665 / 9403

Anexos:
Extrato_3845143.html

E-mail COCAM 3854667
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)ECHGC1GF1*CCMFHJKLC1VBF1F>@HF1?A1EFTFRHJQ1C1-9,7-7=751*y-*51<+90+,10+
1
*59,+6`)]o510)1.-50-`+6,-0)0+1z1-*<.AC1F1C1-9,7-7=751<)61)0+9765f
<C>BQF>@C19J@BHJT
CRhF@AIJ>GC1ECCMFHJKLC1Qg@BJ1MJHJ1J1HFJTAsJKLC1GF1JKkF?1ICT@JGJ?1Y1MF?VBA?Jf
)HVBAMvTJSC1GJ?1-TDJ?
FGBEJKLC1JQRAF>@JT1F1QCRATAsJKLC1?CEAJT1>C1<C>BQF>@C19J@BHJT1GC
*JSJHHJ?
)HVBAMvTJSC1GJ?1-TDJ?1*JSJHHJ?P
;
;
;

 22 !"# !$ !#2Publicação
%2%90Extrato
29&3845143
'4(41(3869025)
9995306 SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 36

.JAdJ

<CG

<CG

.J
.J

024

20/09/2018

https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA

PARECER n. 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
NUP: 02070.007128/2018-33
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ICMBIO
ASSUNTOS: PROCESSO E PROCEDIMENTO
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS.
INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS- CONESXUS . ADEQUAÇÃO DO
INSTRUMENTO DE PARCERIA COM RECOMENDAÇÕES DE
COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA DA INSTRUÇÃO, SOB PENA DE
NÃO SER POSSÍVEL A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO.
I - Proposta de Acordo de Cooperação Técnica entre ICMBio e organização privada sem
fins lucrativos, denominada Instituto Conexões Sustentáveis- CONESXUS. Ausência de
repasse de recursos públicos.
II - Ajuste de cooperação a ser firmado como condição de efetividade do acordo de
doação em separado com Gordon e Betty Moore Foundation, para desenvolvimento de
mecanismo financeiro relacionados aos recursos de compensação ambiental, visando à
identificação de soluções financeiras e econômicas para a consolidação e sustentabilidade
das unidades de conservação no bioma amazônico;
III- Ausência de chamamento público. Necessidade de complementação da instrução do
processo, inclusive do enquadramento do quanto à hipótese de inexigibilidade de
chamamento público, prevista nos incisos do art. 31, da Lei n 13.019/2004;
IV - Parecer Técnico favorável à celebração;
V - Necessidade de juntada de documentos jurídicos e adequação da minuta e do plano
de trabalho;
VI - Parecer opinativo pela possibilidade de firmar o acordo, condicionado ao atendimento
das recomendações propostas

I – RELATÓRIO
1.
Trata-se de processo administrativo encaminhado pela DIPLAN, solicitando análise jurídica da
minuta de Acordo de Cooperação a ser celebrado com o Instituto Cone xõe s Suste ntáve is- CONESXUS, cujo
objeto é “o desenvolvimento de instrumentos que viabilizem a evolução da implementação de 42 unidades de
conservação da Amazônia através de investimento para efetivar a gestão da informação, o planejamento e a
absorção de recursos referentes a execução da compensação ambiental federal” (minuta plano de trabalho, SEI
3803993).
De interesse para análise, os autos foram instruídos com a seguinte documentação:
6.1. Minuta do Acordo de Cooperação (Documento SEI nº 3803827);
6.2. Minuta de Plano de Trabalho relativo a AC entre ICMBio e CONEXSUS (Documento
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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SEI 3803993);
6.3. Nota Técnica nº 34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (SEI 3800815);
6.4. Ofício SEI nº 63/2018-CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (Documento SEI nº 3812759);
6.5. Formulário para consultas obrigatórias (SEI 3822685)
6.6. Minuta de Extrato de justificativa para inexigibilidade de chamamento público (SEI 3835641)
6.7 Despacho Interlocutório (SEI 3843003);
6.8. Extrato da justificativa para a inexigibilidade de chamamento público (SEI 3845143);
6.7. Mensagem eletrônica (SEI 3854667) encaminhada pela Coordenação de Compensação
Ambiental deste ICMBio solicitando publicação no sítio do diário oficial da autarquia do extrato DIPLAN 3845143
2.
O presente processo veio à análise jurídica desta PFE, para exame da minuta do Acordo de
Cooperação Técnica, conforme previsto no art. 11, V, da Lei Complementar nº 73/1993, c/c o art. 10, §1º, da lei nº
10.480/2002 e no parágrafo único do art. 38, c/c o caput do art. 116, ambos da da Lei nº 8.666/93.
3.
Conforme explicitado na Nota Técnica nº 34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (SEI
3800815), em julho de 2018, CONESXUS apresentou a este ICMBio, por intermédio da Carta SEI 3793729,
dirigida ao Sr. Presidente desta entidade, proposta de parceria para execução de recursos a serem captados a
partir de cooperação dessa entidade com a Fundação Gordon & Betty Moore.
4.
Como indicado no item 2 do Plano de Trabalho (SEI 3803993), o CONESXUS ide ntificou a
oportunidade de apoio finance iro prove nie nte de doação da Fundação Be th & Cordon Moore
para mutuamente colaborar com o ICMBio em iniciativa de suporte técnico no desenvolvimento de novas
ferramentas e processos de gestão, planejamento e operação de recursos de compensação ambiental federal,
constantes do item 3, a seguir reproduzido:
METAS
Desenvolver
e implantar
sistema
informatizado
de gestão dos
processos de
compensação
ambiental

Apoiar a
elaboração de
novos fluxos
processuais e
sistemática de
planejamento
e execução da
compensação
ambiental.

PRODUTO

1. Sistema
informatizado de
gestão dos
processos de
compensação
ambiental

2. Manual online
dos fluxos
processuais do
planejamento dos
recursos da
compensação
ambiental e das
especificações
técnicas dos bens e
serviços a serem
executados.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987

ATIVIDADES

INDICADORES

1.1. Especificar os módulos do Sistema, a
partir
dos
fluxos
processuais
da compensação ambiental.
1.2. Desenvolver e validar os módulos do
Sistema, junto com as equipes técnicas do
ICMBio.
1.3. Implementar os módulos em ciclos
de treinamentos com os técnicos e
gestores do ICMBio.

Novo sistema
informatizado
de gestão dos
processos de
compensação
ambiental
criado e com os
módulos
mínimos
implementados.

2.1. Promover o mapeamento dos fluxos
processuais da compensação ambiental,
desde a origem das obrigações de
compensação,
no
IBAMA,
à
estruturação
das
demandas
e
coordenação da execução,
no ICMBio, até à operacionalização da
Novos fluxos processuais
execução e prestação de contas, pelo e
sistemática
de
Banco Público contratado para gestão do planejamento da aplicação
Fundo de Compensação Ambiental.
da
compensação
ambiental foram
2.2. Elaborar especificações técnicas
implementados.
padronizadas para os bens e serviços
comuns a serem executados com 5 oficinas de planejamento
e
recursos da compensação ambiental.
2.3. Realizar oficinas com os gestores de Capacitação realizadas.
UCs da Amazônia para definição da
metodologia
de
planejamento
da
aplicação dos recursos da compensação
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ambiental,
reunindo todas as coordenações regionais
do ICMBio na Amazônia.
Apoiar a
elaboração de
Diretrizes de
Execução
Direta dos
recursos de
compensação
ambiental

3. Estudo de caso
sobre execução
direta – lições
aprendidas de caso
selecionada de
experiência de
execução dos
recursos
diretamente pelo
empreendedor.

3.1. Realizar estudo de caso e
compilação das lições aprendidas em
processo de execução direta, selecionado
a partir da indicação do ICMBio.
3.2.
Consolidação
de
documento
contendo diretrizes para execução direta.

Diretrizes de
execução direta
elaboradas e em
aplicação.

4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de financiamento
do SNUC e ainda não regulamentados ou
em operação (p.ex. compensação de
4. Documento de
reserva legal, dação em pagamento,
Apoiar a
orientação
entre outros).
Plano de reorientação
elaboração
de estratégica
sobre
4.2. Realizar oficinas com gestores do
estratégica de
plano de
oportunidade de
ICMBio para definição de novas
operação dos recursos de
reorientação
alocação dos
possibilidade de alocação de recursos compensação
estratégica de
recursos da
para o financiamento do SNUC, incluindo ambiental elaborado e em
operação dos
compensação
a compensação de reserva legal e outros implementação.
recursos de
ambiental, frente a
já previstos em legislação.
2 oficinas com gestores do
compensação
outras fontes
4.3.
Consolidação
de
documento ICMBio realizadas.
potenciais de
contendo diretrizes estratégicas para a
ambiental
alocação dos recursos de compensação
financiamento.
ambiental e a
integração de novas fontes de
financiamento ao SNUC.

5.
Consta expressamente da minuta do Acordo de Cooperação que o mesmo não contempla a
transferência de recursos financeiros entre os partícipes e que o objeto será executado mediante a realização de
contratações e aquisições pela CONEXSUS em benefício do Instituto Chico Mendes, para as Unidades de
Conservação Federais beneficiadas, de acordo com o Plano de Trabalho (Anexo I) e com a utilização de recursos
provenientes do Grant Award Letter Agreement # XXX celebrado entre a Gordon and Betty Moore
Foundation e a CONEXSUS, em XX de setembro de 2018.
6.
Verifica-se que a área técnica deste Instituto se pronunciou favoravelmente à celebração do
acordo, consoante a já citada Nota Técnica nº 34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (SEI 3800815).
7.

É o que se cumpre relatar.
II - FUNDAMENTAÇÃO

8.
Preliminarmente, cabe destacar que a análise desta Procuradoria deve ater-se ao caráter
jurídico da matéria, nos termos art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, limitando-se à verificação da
compatibilidade do ajuste proposto ao ordenamento jurídico, à luz dos princípios norteadores da Administração
Pública, mormente o da legalidade. Não serão considerados, portanto, os aspectos negociais ou de ordem técnica,
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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os quais cabem aos órgãos técnicos/administrativos competentes.
II.1. Da Instrução Processual
9.
No presente caso, propõe-se a celebração de Acordo de Cooperação Técnica, entendido este
como instrumento jurídico hábil para a formalização, entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou
entre estes e entidades privadas, com ou sem fins lucrativos, de interesse na mútua cooperação técnica, visando à
execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra
obrigação de repasse de recursos entre os partícipes.
10.
No que concerne aos requisitos para a celebração dos acordos de cooperação, insta citar que
a Câmara Permanente de Convênios da PGF possui diversos pareceres sobre esse assunto, mas, de um modo
geral, eles foram consolidados na CONCLUSÃO DEPCONSU/PGF/AGU nº 54/2013, que, após o
Parecer nº 00004/2016/CPCV/DEPCONSU/PGF/AGU, passou a ter a seguinte redação:
a)
o acordo de cooperação é o instrumento jurídico hábil para a formalização, entre
órgãos e entidades da Administração Pública ou entre estes e entidades privadas sem fins
lucrativos, de interesse na mútua cooperação técnica, visando à execução de programas
de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual não decorra
obrigação de repasse de recursos entre os partícipes;
b) a disciplina do Decreto nº 6.170/2007 e da Portaria interministerial MP/MF/CGU nº
424/2016 não se aplica ao acordo de cooperação, incidindo apenas, no que couber, o
disposto no art. 116, caput e §1º, da Lei nº 8.666/1993;
c) a celebração de acordo de cooperação deve ser precedida de adequada instrução
processual, que deve necessariamente conter plano de trabalho que contemple as
informações elencadas nos incisos I, II, III e VI do parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº
8.666/1993 e análise técnica prévia e consistente, referente às razões de sua propositura,
de seus objetivos e de sua adequação à missão institucional dos órgãos e/ou entidades
envolvidos, além da pertinência das suas obrigações, esclarecendo, inclusive, o motivo
pelo qual a Administração deixou de atender a algum dos requisitos estabelecidos no art.
116, §1º, da Lei nº 8.666/1993, se for o caso;
d) a entidade privada sem fins lucrativos que venha a celebrar acordo de cooperação
deverá comprovar: a) o exercício, em anos anteriores, de atividades referentes ao objeto da
parceria; e b) a sua qualificação técnica e/ou capacidade operacional para gestão do
instrumento;
e) em homenagem aos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, não se
recomenda a celebração de acordo de cooperação técnica com entidades privadas sem fins
lucrativos que: a) tenham como dirigente agente político de Poder Público ou do
Ministério Público, assim como dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública
de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; e/ou b) tenham, em
suas relações anteriores com a Administração Pública Federal Direta ou Indireta, incorrido
em pelo menos uma das seguintes condutas: 1) omissão no dever de prestar contas; 2)
descumprimento injustificado do objeto de convênios, contratos de repasse ou termos de
parceria; 3) desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos; 4) dano ao Erário; e 5)
prática de outros atos ilícitos na execução de convênios, contratos de repasse ou termos
de parceria;
f) nas situações em que se verifique a possibilidade de que mais de uma entidade sem fins
lucrativos possa executar o objeto do acordo de cooperação que a Administração
pretenda celebrar, é recomendável que seja realizado prévio chamamento público ou
credenciamento;
g) o acordo de cooperação deverá ser submetido à prévia apreciação dos órgãos jurídicos
que atuam junto às entidades e/ou órgãos envolvidos, conforme previsto no art. 11, V, da
Lei Complementar nº 73/1993 c/c o art. 10, §1º , da Lei nº 10.480/2002 e no parágrafo único
do art. 38 c/c o caput do art. 116, ambos da Lei nº 8.666/1993;
h) observada a legislação específica, o prazo de vigência do acordo de cooperação deverá
ser estipulado conforme a natureza e a complexidade do objeto, as metas estabelecidas e o
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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tempo necessário para sua execução, não se admitindo a fixação de prazos
desproporcionais ou irrazoáveis;
i) é possível a prorrogação do prazo de vigência do acordo de cooperação além dos limites
temporais estabelecidos nos incisos do aludido art. 57 da Lei nº 8.666/1993, desde que haja
prévia análise da efetividade no cumprimento do objeto do acordo de cooperação, bem
como do cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho; e
j) caso venha a ser verificada a necessidade de repasse de recursos entre os partícipes,
como forma de conferir efetividade ao acordo de cooperação anteriormente firmado,
deverá ser celebrado instrumento específico para tanto, observando-se todos os
requisitos legais para a transferência dos recursos.
(Referência: Parecer nº 15/2013/Câmara Permanente Convênios/DEPCONSU/PGF/AGU
aprovado pelo Procurador-Geral Federal em 02.12.2013.).

11.
Por seu turno, a lei nº 13.019/2014, estabeleceu, em seu art. 42, à semelhança do que a Lei nº
8.666/93 dispôs no art. 55, as cláusulas essenciais aos termos de colaboração, aos termos de fomento ou aos
acordos de cooperação. De modo a facilitar a análise do instrumento em questão, serão transcritos abaixo apenas
os incisos que possuem pertinência com o ajuste que o ICMBio pretende celebrar:
Art. 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração,
de termo de fomento ou de acordo de cooperação, conforme o caso, que terá como
cláusulas essenciais: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - a descrição do objeto pactuado;
II - as obrigações das partes;
(...)
VI - a vigência e as hipóteses de prorrogação;
VII - a obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e
prazos; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VIII - a forma de monitoramento e avaliação, com a indicação dos recursos humanos e
tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da
participação de apoio técnico nos termos previstos no § 1o do art. 58 desta Lei;
(...)
X - a definição, se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes na data da
conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua execução, tenham sido
adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração
pública; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(...)
XV - o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do
Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de
execução do respectivo objeto;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XVI - a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, com as
respectivas condições, sanções e delimitações claras de responsabilidades, além da
estipulação de prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, que não
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
XVII - a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução da parceria,
estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a
participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da
administração pública;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
XVIII - (revogado);

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

12.
Os requisitos legais reunidos na Conclusão DEPCONSU/PGF/AGU/Nº 54/2013, possibilitam que
se verifique se os presentes nas minutas do acordo de cooperação em análise não tem natureza
contratual. Primeiramente porque, conforme a própria denominação, nesta modalidade de ajuste deve-se destacar
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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o intuito de cooperação recíproca entre os partícipes. Em segundo lugar porque, ao firmarem termos ou acordos de
cooperação, as partes visam à consecução de objetivos comuns e diferentemente do que ocorre nos contratos
administrativos, os interesses das partes não se contrapõem, mas se adicionam.
13.
Trata-se, pois, de instrumento congênere ao convênio (previsto no art. 116 da LLCA) que,
conforme definição da doutrina, é a forma de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a
realização de objetivos ou projetos de interesse comum, mediante mútua colaboração. Quanto à natureza dos
aludidos termos ou acordos de cooperação, servimo-nos de trecho da obra “Convênios da União (Temas
Polêmicos, Doutrina, Jurisprudências do TCU e Poder Judiciário, Recomendações)”, dos autores Jorge
Miranda Ribeiro e Maria Mota Pires (Editora Brasília Jurídica, 2005, pp. 47), onde há o seguinte comentário
acerca de acordos dessa natureza: “têm sido utilizadas para demonstrar ‘a vontade política’ dos pactuantes
em se aliar para implementar diversas ações de seus interesses, não tendo, portanto, que cumprir todos
aqueles trâmites burocráticos (plano de aplicação, cronograma físico e financeiro...) exigidos nos
convênios”.
14.
Do acima exposto, pode-se constatar que, nas hipóteses em que houver interesse recíproco entre
os participantes, estes podem executar projeto sob regime de mútua cooperação, mediante convênio, acordo, termo
ou ajuste.
15.
No pre se nte caso, verifica-se que a Administração justificou o intuito de mútua cooperação entre
as partes, de forma que o Acordo de Cooperação é o meio adequado para a consecução do fim proposto em seu
objetivo, o que se depreende do teor do Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio (3620689) .
16.
Além do esclarecimento acima, para que o presente ajuste se faça mediante Acordo de
Cooperação é necessário verificar também se, no caso concreto, haverá ou não transferência de recursos
financeiros entre as partes, visto que nessas hipóteses o instrumento jurídico a ser utilizada não poderá ser o
acordo ou termo de cooperação técnica.
17.
Nesse sentido, com relação especificamente à ocorrência ou não de transferência de recursos
entre as partes, cumpre observar que das informações extraídas dos autos não há elementos que indiquem
transferência de recursos. Colaciona-se excerto da manifestação da área técnica responsável, consubstanciada na
Nota Técnica nº 34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (SEI 3800815):
4.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo subsidiar a instrução do referido
processo apresentando-se justificativa para a inexigibilidade de chamamento público,
conforme preconiza o art. 32 da Lei nº 13.019, de 2014, ante proposta de parceria para
"Consolidação da Compensação ambiental na Amazônia" apresentada pelo Instituto
Conexões Sustentáveis - Conexsus.
4.2. Em 26 de julho de 2018 o Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus apresentou a
esta Autarquia, por intermédio da Carta 3793729, proposta de parceria para execução de
recursos a serem captados a partir de cooperação com Fundação Gordon & Betty Moore
em benefício de unidades de conservação na Amazônia, com ações de suporte e
desenvolvimento institucional para amplificar a execução dos recursos de compensação
ambiental existentes para as UCs daquela região.
4.3. O projeto apresentado, conforme o Plano de Trabalho 3803993, buscará consolidar os
efeitos positivos advindos da publicação da Lei nº 13.668, de 2018, que alterou a Lei nº
11.516, de 2007, e possibilitou nova operacionalização para os recursos oriundos da
compensação ambiental, destinados às unidades de conservação federais. De acordo com
as determinações da nova legislação, o Instituto Chico Mendes selecionará instituição
financeira para criar e administrar fundo privado, cuja composição dar-se-á com àqueles
recursos. Neste sentido, diante do potencial de recursos de compensação ambiental a ser
disponibilizado a UCs do bioma Amazônico, a Conexsus ofereceu ao ICMBio a
oportunidade de desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão e oferta de
instrumentos de planejamento para otimizar a alocação, a programação e a execução destes
recursos em 42 unidades de conservação da Amazônia.
4.4. O Fundo de Compensação Ambiental a ser criado possibilitará o cumprimento da
obrigação legal por intermédio de uma gestão centralizada dos recursos, e a
responsabilidade da execução pela instituição financeira aportará à compensação ganhos
de escalas para a consolidação das unidades de conservação. O montante de recurso apto
a ser integralizado ao fundo, da ordem de 1 (um) bilhão, importa em aprimoramentos de
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gestão que garantam uma execução eficaz e eficiente. Ressalta-se, portanto, para a
unicidade do projeto de iniciativa da Conexsus. Cabe destacar que as contribuições ora
apuradas pela implementação do projeto proposto não se restringirão apenas às unidades
de conservação do bioma amazônico, uma vez os produtos do projeto de parceria
estender-se-ão as demais UCs.
4.5. Registra-se que o Instituto Chico Mendes já demonstrou aquiescência ao acordo entre
a Conexsus e a Fundação Gordon & Betty Moore para execução da parceria, conforme
Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio (3620689).

18.
Re come nda-se , em complementação a manifestação técnica acima indica, que se consigne
expressamente que não há previsão de transferência de recursos financeiros entre as partes. Com a devida vênia,
a referência à criação do Fundo de Compensação ambiental a ser criado com o advento da Lei 13.668/2018 não
restou muito clara no excerto acima transcrito.
19.
A melhor explicação, no entender desta Procuradoria, encontra-se no Plano de Trabalho, no
item 2.3 ( Do contexto), ao indicar que é necessário promover o desenvolvimento de ferramentas de apoio à
gestão dos recursos da compensação ambiental e ofertar instrumentos de planejamento aos gestores das unidades
de conservação, de modo a otimizar a alocação, a programação e a execução dos recursos de que trata a lei
13.668/2018, a partir de planos de aplicação elaborados pelo ICMBio.
20.
O apoio financeiro que a Fundação Beth e Gordon Moore dará a Conexsus, permitirá que a
Conexsus disponibilize ao ICMBio suporte técnico para o desenvolvimento de ferramentas de planejamento e
gestão dos recursos da compensação ambiental federal.
21.
A ausência de transferências de recursos, a ser expressamente indicada, como requerido, afasta
do feito a disciplina do Decreto nº 6.170/2007, bem como da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016
(revogadora da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011), posto que aplicável em hipótese diversa,
incidindo: (i) nas relações estabelecidas entre órgãos e/ou entidades da Administração Pública ou destas com
entidades privadas com fins lucrativos o disposto no art. 116, caput e §1º, da Lei nº 8.666/1993, no que couber;
e (ii) nas parcerias da Administração Pública com entidades privadas sem fins lucrativos o disposto na Lei nº
13.019/2014 e no Decreto nº 8.726/2016.
22.
Seguindo, a celebração de acordo de cooperação deve ser precedida de adequada instrução
processual, contendo, necessariamente, plano de trabalho que contemple as informações elencadas nos incisos I,
II, III e VI do parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/1993 e nos incisos I a IV do art. 25 do Decreto nº
8.726/2016 - o qual constará obrigatoriamente como anexo do ajuste, integrando-o de forma indissociável.
23.
Não é demasiado salientar que a fase instrutória deve contemplar análise técnica prévia e
consistente, referente às razões de sua propositura, aos seus objetivos, à viabilidade de sua execução e a sua
adequação à missão institucional dos órgãos e/ou entidades públicas ou privadas envolvidas, além da pertinência
das obrigações estabelecidas e dos meios que serão utilizados para fiscalizar e avaliar a sua execução (arts. 6º, II e
30 do Decreto n. 8.726/2016 c/c art. 35, V, b, da Lei n. 13019/2014), esclarecendo, inclusive, o motivo pelo qual a
Administração deixou de atender a algum dos requisitos estabelecidos no art. 116, §1º, da Lei nº 8.666/1993, no art.
35, V, da Lei nº 13.019/2014 e/ou no art. 25 do Decreto nº 8.726/2016, se for o caso.
24.
Re come nda-se que a instrução seja complementada para que seja demonstrada a convergência
dos elementos acima indicados. Não constam dos autos quaisquer documentos referentes à Conexsus que
permitam verificar o adequado atendimento das determinações do art. 35 da lei 13019/2014, pelo que devem ser
juntados aos autos para o prosseguimento do feito, saber:
Art. 35. A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento
dependerão da adoção das seguintes providências pela administração pública:
I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei;
(...)
III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o
objeto;
IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos desta Lei;
V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciarse, de forma expressa, a respeito:
a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria prevista nesta Lei;
c) da viabilidade de sua execução;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
d) da verificação do cronograma de desembolso;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de
2015)
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização
da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para
avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
f) (Revogada);
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
g) da designação do gestor da parceria;
h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria;
i) (Revogada);
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria.
(Redação
dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
§ 2o Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os
incisos V e VI concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas,
deverá o administrador público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal,
justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.
(Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015)
§ 3o Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor,
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas
responsabilidades.
§ 4o (Revogado).

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)

§ 5o Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes
com recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de
inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à
administração pública, na hipótese de sua extinção.
§ 6o Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de
monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação
jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes.
§ 7o Configurado o impedimento do § 6o , deverá ser designado gestor ou membro
substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído.

25.
Re come nda-se que da análise técnica também conste, juntamente com as razões da propositura
e objetivos do acordo, o seu objetivo. Indica-se, no entanto, que o contexto do Plano de Trabalho (SEI 3803993)
dispõe como objetivo principal do projeto “desbloquear o potencial da compensação ambiental, na Amazônia
Brasileira, como um dos principais instrumentos de financiamento da consolidação do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação e da sustentabilidade do Programa Arpa para a Vida.
26.
A indicação da adequação dos compromissos objeto do acordo à missão institucional dos órgãos
e/ou entidades envolvidos foi colocado na parte inicial do contrato, re come ndando-se , nos termos do artigo 35,
anteriormente destacado, seja objeto de análise e consideração da Nota Técnica.
27.
É cediço que o ICMBio possui a missão institucional de "executar ações da política nacional de
unidades de conservação da natureza, referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação,
gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União" (art. 1º, I da
Lei n. 11.516/2007).
28.
Por seu turno, a Minuta de Acordo, em suas considerações iniciais, consigna que a Instituto
Conexões Sustentáveis - Conesxus, constitui entidade de direito privado sem fins lucrativos, cujo objetivo é
“acelerar a transição para a economia de baixo carbono e contribuir para o fortalecimento da resiliência territorial,
com a valorização dos ativos socioambientais, a conservação da sociobiodiversidade e a melhoria da qualidade de
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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vida de populações vulneráveis; promover o desenvolvimento de um sistema de financiamento híbrido para cadeias
produtivas resilientes e a estruturação de modelos produtivos de baixo carbono, baseados em comunidades e no
engajamento de múltiplos atores da sociedade civil, setor privado, academia e governos; e apoio ao
desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e capacitação institucional de instituições do setor público,
especialmente, àquelas ligadas à promoção do desenvolvimento sustentável e da conservação do meio ambiente.
29.
Disso, extrai-se a compatibilidade do plexo de competências do ICMBio e da entidade privada
com a finalidade de conservação da biodiversidade a ser materializada nos compromissos insertos na cooperação,
o que deverá, ainda assim, ser comprovado por documentação a ser anexada aos autos.
30.
Nesse sentido, em complementação, re come nda-se que área técnica ateste a compatibilidade
das obrigações com o papel institucional do ICMBio, bem como que são aderentes aos programas desenvolvidos
por esta entidade na região amazônica.
31.
Continuando a análise, tem-se as exigência legais constantes da Conclusão
DEPCONSU/PGF/AGU/Nº 54/2013 e que dizem respeito aos requisitos necessários para que entidades privadas
sem fins lucrativos celebrem acordos de cooperação com órgão ou entidades da Administração Pública devem ser
plenamente atendidas, notadamente as das le tras “d”, “e ” e “f” .
32.
Quando a inexigibilidade do chamamento público, re come nda-se adequar a desoneração para
uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 31 da Lei 13.109/2014. A indicação da celebração do “Grant
Award Letter Agreement” entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a Conexsus, como constante da cláusula
a 3ª, inciso I, “a” da minuta do Acordo, s.m.j, conduz à hipótese prevista no artigo 31, I, da Lei 13.1019/2014,
re come ndando-se seja comprovado o enquadramento nessa exceção legal, caso contrário o chamamento público
deve ser realizado para a seleção de organização social que execute o projeto de interesse institucional.
33.
Na mesma linha, não há nos autos elementos que indiquem que foi realizada análise acerca da
viabilidade da execução do acordo, relacionada à apreciação da capacidade técnica e operacional da organização
da sociedade civil e sua compatibilidade com o objeto que se pretende implementar (art. 6º, II e 30 do Decreto n.
8.726/2016 c/c aer. 35, V, c, da Lei n. 13019/2014), o que re come nda-se seja feito
34.
Em relação aos requisitos documentais, notadamente os referentes à habilitação fiscal e jurídica da
organização da sociedade civil, exigidas no art. 34, II, III, V, VI e VIII, da Lei n. 13019/2014, re come nda-se
que a área técnica deste ICMBio providencie a análise e juntada da documentação comprobatória necessária, as
quais não foram identificadas no processo.
35.
Com relação às exigências voltadas ao prazo de vigência e possibilidade de prorrogação, exige-se
a aferição da proporcionalidade do lapso temporal de duração do acordo em relação à natureza e a complexidade
do objeto e as metas estabelecidas, observada a legislação específica. Ademais, a possibilidade de prorrogação
além dos limites estabelecidos no art. 57 da Lei n. 8666/93, está condicionada à análise do cumprimento das metas
estabelecidas.
36.
No caso, pode-se extrair da minuta do acordo de cooperação (SEI 3803827) que não há uma
previsão da data de vigência, apenas do ano, qual seja, 2019. Há indicação expressa no parágrafo primeiro de
que é vedada a alteração do objeto, podendo, no entanto, ser aditado ao prazo máximo de cinco anos estabelecido
no art. 21 do Decreto 8.726/16, o que deve ser complementado.
37.
Por fim, alerta-se a Administração para a exigência constante da le tra “j” da Conclusão
DEPCONSU/PGF/AGU/Nº 54/2013 no sentido de que “caso venha a ser verificada a necessidade de repasse
de recursos entre os partícipes, como forma de conferir efetividade ao acordo de cooperação
anteriormente firmado, deverá ser celebrado instrumento específico para tanto, observando-se todos os
requisitos legais para a transferência dos recursos”. Ou seja, caso venha a ser verificada a necessidade de
repasse de recursos entre os partícipes, como forma de conferir efetividade ao acordo de cooperação técnica
anteriormente firmado, deverá ser celebrado instrumento específico observando todos os requisitos legais para a
transferência dos recursos, o que poderá abranger, inclusive, a comprovação da regularidade fiscal, a depender do
instrumento jurídico utilizado.
38.
Cumpre salientar que o procedimento para celebração do presente acordo de cooperação ainda
não foi expressamente autorizado pela autoridade competente, o que re come nda-se seja providenciado.
39.
Seguindo, é cediço que se aplica, naquilo que for compatível, a disciplina do art.116, da Lei n°
8.666/93, prevendo-se (§ 1º) para a celebração do ajuste pela Administração Pública, que seja previamente
aprovado o plano de trabalho proposto pela organização interessada, conforme abaixo:
Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos,
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da
Administração.
§ 1° A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da
Administração Pública depende de previa aprovação de competente plano de trabalho
proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I- identificação do objeto a ser executado
II– metas a serem atingidas;
III- etapas ou fases de execução;
IV- plano de aplicação dos recursos financeiros;
V- cronograma de desembolso;
VI- previsão de início e fim da execução do objetivo, bem assim da conclusão das etapas
ou fases programadas;
VII- se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os
recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente
assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão
descentralizador.

40.
O plano de trabalho foi anexado aos autos (SEI 2705432), podendo-se verificar que contempla as
informações mínimas necessárias exigidas. Contudo, re come nda-se , o quanto possível, que abarque o
cronograma de execução, com a descrição dos meios que serão utilizados para a fiscalização da execução do
objeto e dos procedimentos e parâmetros para a aferição do cumprimento das metas e dos objetivos, ex vi art. 22
da Lei n. 13.019/2014.
41.
Re come nda-se que, em alguma medida, o Plano de Trabalho abarque os elementos referenciais
que permitirão fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas e objetivos.
42.
Ademais, re come nda-se seja providenciada a aprovação do Plano de Trabalho pela autoridade
competente, em observância ao art. 116, §1º da Lei n. 8666/93.
II.2.Da Minuta Do Acordo De Cooperação Técnica
43.
No que se refere à minuta do Acordo de Cooperação Técnica, faz-se as seguintes considerações
tendentes ao aperfeiçoamento do instrumento:
44.
Em observância ao entendimento do Tribunal de Contas da União, referente à inadequabilidade
da celebração de acordos do tipo “guarda-chuvas”, re come nda-se que os instrumentos jurídicos retratem o objeto
de forma individualizada e definida para cada projeto de parceria a ser firmado:
ACÓRDÃO Nº 2731/2008 - TCU – Plenário
9.2.5. estabeleçam, com suas fundações de apoio, contratos ou convênios
individualizados para cada projeto de parceria a ser firmado, abstendo-se de efetuar, para a
cobertura desses projetos, aditivos, apostilas ou instrumentos similares como acessórios a
contratos ou convênios genéricos ou do tipo "guarda-chuva", não previstos em lei e
também vedados pela Instrução Normativa nº 2/2008, art. 3º, do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão;

45.
Na cláusula I, que trata do objeto, há apenas uma definição ampla do trabalho a ser desenvolvido.
Em virtude do estabelecido pelo TCU, como acima transcrito, re come nda-se sejam definidas as atividades que
serão desempenhadas, inclusive no Plano de Trabalho, em que, no Item 4, restaram delineadas
as Me tas, Atividade s, Indicadore s, Orçame nto e Cronograma, ainda que se m a indicação dos prazos,
objetivando-se que o ajuste se harmonize com as prescrições legais, doutrinárias e jurisprudenciais atinentes à
matéria.
46.
Nesse quadro, há manifestação vinculante da Procuradoria Geral Federal, a seguir transcrita:
Há que se ressaltar, entretanto, que, em muitas hipóteses, exemplo dos acordos de
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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cooperação celebrados com finalidade de delegar competência para licenciamento
ambiental, afigura-se incompatível com objeto do acordo de cooperação técnica que se
pretenda celebrar exigir-se a elaboração de plano de trabalho com rigor descrito no
parágrafo 1º do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, que não afasta necessidade de que plano de
trabalho seja mais específico possível, diante da vedação de celebração de ajustes de
caráter genérico ("guarda-chuva").
(PARECER Nº15/2013/CAMARA PERMANENTE CONVENIOS/DEPCONSU/PGF/AGU )

47.
Sobre o tema, a Lei nº 13019/14 estabeleceu interessante lógica de planejamento e execução dos
ajustes que regula, dividindo em órgãos diversos as tarefas de emissão de relatório de monitoramento e avaliação
da parceria com a avaliação em si do seu conteúdo. É o que se extraí do disposto no art. 59 dessa lei:
Art. 59. A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de
parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida
pela organização da sociedade civil.

48.
Re come nda-se , na cláusula nona, respeitadas a necessária distinção entre o relatório técnico de
monitoramento para com o de avaliação, a adequação dos dispositivos em referência, notadamente quanto a
emissão de relatório técnicos de monitoramento e avaliação, nos termos dos artigos 58 e do artigo 59 da Lei
13.019/2014. Por oportuno, cabe consignar ser pertinente incluir-se representante do ICMBio como gestor
(servidor a ser indicado - art. 6º, §1º e 30 do Decreto n. 8726/2016 c/c art. 35, V, h, da Lei n. 13019/2014), para
o desempenho das funções previstas no artigo 61 da Lei 13.019/2014.
CLÁUSULA NONA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica consignado que os Partícipes indicarão seus representantes responsáveis pelo
acompanhamento da fiel execução do presente Acordo de Cooperação.
O Instituto Chico Mendes promoverá o acompanhamento e fiscalização do cumprimento
do objeto da parceria, conforme o artigo 60 e 61 da Lei 13.019/14.
Qualquer irregularidade constatada no acompanhamento e fiscalização da execução do
acordo será comunicada ao Partícipe e aos intervenientes, para que, no prazo determinado
pelo Instituto Chico Mendes, proceda ao saneamento ou apresentação de justificativas,
informações e esclarecimentos a respeito da irregularidade.
Fica facultado ao Instituto Chico Mendes assumir ou transferir a responsabilidade pela
execução do acordo, no caso de impedimento ou de fato relevante que venha provocar a
descontinuidade do objeto pactuado.
Deverá ser providenciada a publicação do Acordo de Cooperação no Diário Oficial da
União, para fins de produção dos devidos efeitos legais, nos termos por força do
parágrafo único do art.61 c/c art. 6º, inciso XIII e art.116 todos da Lei 8.666, de 1993.

IV - CONCLUSÃO
49.
Por todo o exposto, conclui-se que a minuta de Acordo de Cooperação é o instrumento jurídico
hábil para a formalização entre o ICMBio e a Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS, observando-se no
caso concreto o interesse na mútua cooperação, visando à execução de programas de trabalho de interesse
recíproco, não havendo a obrigação de repasse de recursos financeiros entre os partícipes.
50.
Desta forma, ressalvados os aspectos técnicos que não estão sujeitos à análise desta
PFE/ICMBio, conforme preconiza o Manual de Boas Práticas de Consultoria da AGU (dica nº 7), temos que com
relação a minuta apresentada e ao seu aspecto material, opinando-se pelo prosseguimento do feito, de sde que
ate ndidas as obse rvaçõe s fe itas por e sta Procuradoria nos ite ns, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30,
31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48 e 49 submetendo-se o caso à apreciação do Sr. Presidente do
Instituto para, caso haja conveniência e oportunidade, firmar o Acordo de Cooperação de que versam estes autos,
nos moldes propostos e observando todas as ponderações feitas neste Parecer.
https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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À consideração superior, com sugestão de encaminhamento dos autos à DIPLAN/ICMBio
Brasília, 17 de setembro de 2018.

KARLA MARGARIDA MARTINS SANTOS
PROCURADORA FEDERAL/PFE-ICMBio

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02070007128201833 e da chave de acesso 89f96af4

Documento assinado eletronicamente por KARLA MARGARIDA MARTINS SANTOS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
171245987 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): KARLA
MARGARIDA MARTINS SANTOS. Data e Hora: 19-09-2018 16:04. Número de Série: 17136899. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/171245987
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/172572366

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE MATÉRIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO n. 00345/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
NUP: 02070.007128/2018-33
INTERESSADOS: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ICMBIO
ASSUNTOS: PROCESSO E PROCEDIMENTO

1.
Aprovo o PARECER n. 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU(Se q. 2), por seus
próprios fundamentos.
2.
À DIPLAN/ICMBio, para conhecimento e providências de seu mister.
Brasília, 20 de setembro de 2018.

Alessandra Andrade M. C. de Albuquerque
Procuradora Federal
Coordenadora Nacional de Matéria Administrativa PFE/ICMBio

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 02070007128201833 e da chave de acesso 89f96af4

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA ANDRADE MEDEIROS C DE ALBUQUERQUE,
de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com
o código 172572366 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
ALESSANDRA ANDRADE MEDEIROS C DE ALBUQUERQUE. Data e Hora: 20-09-2018 09:09. Número
de Série: 2329441314411165785. Emissor: AC CAIXA PF v2.

https://sapiens.agu.gov.br/documento/172572366
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3896969

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: CGPLAN
Assunto: Proposta de parceria pelo Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus.
Senhora Coordenadora-Geral,

1.

Em
atenção
ao
Parecer
nº
00256/2018/COMAD/PFEICMBIO/PGF/AGU SEI 3895561 e ao Despacho nº 00345/2018/COMAD/PFEICMBIO/PGF/AGU SEI 3895569, ambos da lavra da D. PFE/ICMBio, encaminhamos os
presentes autos para conhecimento e providências acerca das recomendações neles
explicitadas.

Brasília, 20 de setembro de 2018
SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES
Chefe de Divisão - DASA/DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Sandra Trevizoli Silveira Gomes, Chefe,
em 20/09/2018, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3896969 e o
código CRC 5C914A47.

Despacho Interlocutório DIPLAN 3896969
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02070.007128/2018-33
Número SEI:3900175

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: COCAM DIPLAN ICMBio
Assunto: Acordo de Cooperação entre Instituto Chico Mendes e Instituto Conexões
Sustentáveis - Conexsus
Restituo os autos para ciência do Parecer nº 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
(SEI 3895561) e do Despacho nº 00345/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (SEI 3895569),
ambos da lavra da PFE/ICMBio, e adoção das providências acerca das recomendações
jurídicas explicitadas, com vistas à celebração do Acordo de Cooperação Técnica.

Brasília, 20 de setembro de 2018
FLAVIA OLIVEIRA
Coordenadora Geral - CGPLAN / DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 20/09/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3900175 e o
código CRC 4617057E.

Despacho Interlocutório CGPLAN 3900175
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E-mail - 3937939
Data de Envio:
28/09/2018 15:22:59
De:
ICMBio/Coordenação de Compensação Ambiental <compensacao.ambiental@icmbio.gov.br>
Para:
valmir.ortega@conexsus.org
Jorge Yoshio Hiodo <jorge.hiodo@icmbio.gov.br>

Assunto:
Encaminha Ofício SEI nº 63/2018-CGPLAN/DIPLAN/ICMBio: proposta de parceria Fundação Moore-ConexsusICMBio.
Mensagem:
Prezado Valmir,
Boa tarde.
Reiteramos o teor do Ofício SEI nº 63/2018-CGPLAN/DIPLAN/ICMBio, remetido por este Instituto em 04 de
setembro, cuja cópia encaminhamos em anexo.
Solicitamos informações sobre as últimas tratativas realizadas quanto à celebração da cooperação com a
Fundação Gordon & Betty Moore, bem como o envio da documentação pertinente a celebração do Acordo de
Cooperação com o ICMBio.

At.te,
Coordenação de Compensação Ambiental - COCAM/CGPLAN/DIPLAN
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Contato: (61) 2028-9665 / 9403
Anexos:
Oficio_3812759.html

E-mail COCAM 3937939
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CONEXSUS

Curitiba, 01 de outubro de 2018
Prezada

FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA

Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Assunto: Resposta ao Oficio SEI n? 63/2018 - referente ao Processo
02070.007128/2018-33

Senhora Coordenadora,

1.

Em resposta ao Oficio referido acima, informamos que já concluímos a fase de
submissão de todas as informações solicitadas pela Fundação Gordon e Betty

Moore, referentes ao processo de celebração de cooperação financeira para apoio
à parceria institucional da Conexsus com o ICMBio. Estamos aguardando, neste
momento, a conclusão dos trâmites internos de aprovação pela Fundação, para
posterior assinatura de contrato de cooperação financeira.
2.

Quanto aos documentos solicitados para instrução processual, seguem
encaminhados em anexos.

3.

Continuamos à disposição para esclarecimentos e complementações documentais
que se fizerem necessárias.

Atenciosa meinte,

ValmihGsfeíiel Ortega
Diretor Executivo

CONEXSUS

Sede - Belém

Escritório-Rio de Janeiro

Rua Ângelo Custódio, 728

Praia do Flamengo, ns 66, bl. B, s. 320,

R. Francisco Rocha, 198- Batei

66020-710 - Belém-PA

22210-030, Rio de Janeiro-RJ

80420-130 - Curitiba-PR

Ofício Conexsus s/n (3961021)

Escritório - Curitiba
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CAÊXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:

10980503/0001-24

Razão Social:

instituto conexões sustentáveis

Nome Fantasia:coNExsus

Endereço:

Rangelo custodio 728 / cidade velha / belem / pa / 66020710

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090905362496623396

Informação obtida em 26/09/2018, às 12:19:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada

à

verificação

de

autenticidade

no

site

da

Caixa:

www.caixa.gov.br

Ofício Conexsus s/n (3961021)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EÀDÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
CNPJ: 10.980.503/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que

não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretana

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd'doparágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24dejulho de 1991.

Aaceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de2/10/2014.
Emitida às 08:13:53 do dia 14/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2019.

Código de controle da certidão: 20F3.84F9.67A6.66D2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ofício Conexsus s/n (3961021)
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.980.503/0001-24
Certidão n°: 159082031/2018

Expedição: 26/09/2018, às 12:23:20

Validade: 24/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

que

INSTITUTO

CONEXÕES

SUSTENTÁVEIS

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°

10.980.503/0001-24, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis d.
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 e
o

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet

(http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas,

m

os
a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público d
s

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

• •

Ofício Conexsus s/n (3961021)

.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

•

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO OE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDE SITUAÇÃO

10.980.503/0001-24
MATRIZ

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

DATA DE ABERTURA

27/05/2009

~

INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIAI
CONEXSUS

PORTE

DEMAIS

CODICO EDESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

'

94.30-8-00 -Atividades de associações de defesa de direitos sociais
oc°àa°c DESCRIÇA0 DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

q!m!£ "Ir.e,"fTnt° em desenv°'vimento profissional egerencial

94 Ston "AIT/J?* "S.™™*0** associativas ligadas àcultura eàarte

94.99-5-00 • Atividades associativas não especificadas anteriormente
CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

399-9 - Associação Privada
LOGRADOURO

R ÂNGELO CUSTODIO
CEP

BAIRRO/DISTRITO

66.020-710

CIDADE VELHA

NUMERO

COMPLEMENTO

728

ESTAÇÃO 213

MUNICÍPIO

ZJKJ

BELÉM

ENDEREÇOELETRÔNICO

CONTATO@CQNEXSUS.ORG

TELEFONE

""

(91)3038-8824/(91) 3038-8821

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
27/05/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 26/09/2018 âs 11:41:35 (data ehora de Brasília).

Ofício Conexsus s/n (3961021)
Jlttir/Alíiir
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Page 1 of 1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores -QSA
CNPJ:

10.980.503/0001-24

c2mAELMSPOCLAALR,AL: INSTITUT0 CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

•^^«-•«-^
Nome/Nome Empresarial:

CARINA MENDONÇA PIMENTA

Qualificação:

10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:

VALMIR GABRIEL ORTEGA

Qualificação:

10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:

CINTIA CÂNDIDO RIBEIRO ANDRADE

Qualificação:

10-Diretor

~

~

-

d^Hose^e:

eT°72ô;
re,a,ívasas à11:41
part,(data
cipaçâon°
c°m -—-*-—i-———.«
Em,Udo no da 26/09/2018
ehora qsa'acessar•e-cac
de Brasília).

Ofício Conexsus s/n (3961021)
llftn-//w/\« m ,

-„«„:*..
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CONEXSUS
CXI
\

I CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES ECONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei n^ 13.019, de 2014,

e suas alterações na Lei 13.204/2015, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto ne 8.726, de
2016, que o Instituto Conexões Sustentáveis, inscrito no CNPJ n?. 10.980.503/0001-24, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sra. Carina Mendonça Pimenta, Diretora de
Operações:

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

Belém - PA, 26 de setembro de 2018.

Carina Mendonça Pimenta - Diretora de Operações

Instituto Conexões
Sustentáveis
Ofício Conexsus
s/n (3961021)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. www.conexsus.org
59

V I CONEXSUS
CXI

CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÕES
(art. 39 da Lei Federal r»2.13.019, de 2014)

0 Instituto Conexões Sustentáveis, inscrito no CNPJ n°. 10.980.503/0001-24, por intermédio

de seu representante legal o (a) Sra. Carina Mendonça Pimenta, Diretora de Operações.
DECLARA, sob as penas da lei, que o Instituto e seus dirigentes nãose submetem as vedações
previstas no art. 39 da Lei Federal n°. 13.019, de 2014, a saber:

1- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar
no território nacional;

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos

cônjuges ou companheiros, bem como parentesem linha reta, colateral ou porafinidade, até
o segundo grau;

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, exceto
se:

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

Ofício Conexsus
s/n (3961021)
Instituto Conexões
Sustentáveis
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ICONEXSUS
\^0T X I CONEXÕES SUSTENTÁVEIS
c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal n?. 13.019, de 2014;

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei Federal n°. 13.019, de 2014;

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho

de Contas dequalquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esferada Federação, em decisão irrecorrível, nos
últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992.

Belém - PA, 26 de setembro de 2018.

CarinaMendonça Pimenta - Diretora de Operações

Ofício Sustentáveis
Conexsus s/n (3961021)
Instituto Conexões
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fV CONEXSUS
\^r N I CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins, que o Instituto Conexões Sustentáveis, inscrito no CNPJ n°.

10.980.503/0001-24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sra. Carina Mendonça
Pimenta, Diretora de Operações.

Não há no quadro de dirigentes: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente
de órgão ou entidade da administração pública federal; e (b) cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas
mencionadas na alínea "a".

I.

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias;

II.

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro
de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
Pública federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo
em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública
federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei

específica ena lei de diretrizes orçamentárias; e(c) pessoas naturais condenadas pela
prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de
crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes
de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

Belém -PA, 26 d/setemüro de 2018.

U^fâf^^.J^^^.JQ.
Carina Mendonça Pimenta - Diretora de Operações
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CONEXSUS
I CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

COMPOSIÇÃO CORPO DIRETIVO
INSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS

Valmir Gabriel Ortega, Diretor Executivo, brasileiro, casado, geógrafo, inscrito no CPF sob o n9
368.129.431-34, RG de n2 388.428 SSP-MS, residente e domiciliado em Curitiba, estado do Paraná à
Rua Margarida Dallarmi, ne 551, casa 1, bairro Santa Felicidade, CEP 82015-690, telefone: (41) 996867973, e-mail: valmir.ortegatSconexsus.org. exerce mandato com duração de 6 anos, início em 30 de
março de 2017 e término em 30 de março de 2023.

Carina Mendonça Pimenta, Diretora de Operações, brasileira, solteira, administradora, inscrita noCPF
sob o ne 287.992.288-33, RG de n 388.428 SSP-SP, residente e domiciliada na cidade e estado do Rio

de Janeiro à Rua Clarice índio do Brasil, n2 30, apartamento 804, bairro Botafogo, CEP 22.230-09,
telefone (21) 98181-5709, e-mail: carina.pimentaifflconexsus.org. exerce mandato com duração de 6
anos, início em 30de março de 2017 e término em 30de março de 2023.

Cíntia Cândido Ribeiro Andrade, Diretora de Gestão, brasileira, casada, administradora, inscrita no
CPF/MF sobo ne 044.692.716-32, RG de n e20.766.607-4 Detran-RJ, residente e domiciliada nacidade
e estado do Rio de Janeiro à Rua Mario Agostinelli, 155 - bloco 2, apartamento 304, bairro Barra da
Tijuca, CEP 22.750-046, telefone (21) 96494-8444, e-mail: cintia.andrade^conexsus.ore. exerce
mandato com duração de 6 anos, início em 26 de outubro de 2017 e término em 26 de outubro de
2023.
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Valmir Gabriel Ortega
Curriculum Vitae - 2017

Dados Pessoais

Nome
Nascimento

Valmir Gabriel Ortega
09/08/1967 - Itaporã/MS - Brasil

Endereço Comercial

Rua lapó, 118 - conjunto C - Sala 02
Alphaville Empresarial - Pinhais
83.327-075 - Paraná - Brasil

Endereço eletrônico

e-mail para contato : valmir.ortega@impactoplus.com.br
Skype: valmir.ortega
(41)99686-7973

Telefone

Formação Acadêmica/Titulação
Graduação em Geografia.

1998-2002

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, Dourados, Brasil

Atuação profissional
1. Impacto Plus - Sede Rio de Janeiro

Out./2016 - até o presente momento - Sócio Proprietário

Diretor/Consultor

Descrição de atribuições
•

Direção Executivo;

•

Consultoria em gestão estratégica e sustentabilidade;

• Consultoria em responsabilidade social e ambiental corporativa;
• Consultoria em elaboração de projetos e formulação de políticas públicas;
•

Consultoria em negócios sustentáveis.

2. Geoplus - Sede Curitiba

Jun/2009 - até o presente momento - Sócio Proprietário - Diretor/Consultor
Descrição de atribuições

•

Direção de novos negócios e meio ambiente;

•

Consultoria em gestão pública em meio ambiente;

• Consultoria em elaboração de programas de regularização ambiental rural;
• Consultoria em elaboração de projetos e formulação de políticas públicas;
• Consultoria em elaboração de programa de gestão ambiental municipal.
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3.

Conservação Internacional do Brasil - Diretoria de Política
Abr./2010 - maio/2013

- Diretor

Descrição de atribuições / Experiência adquirida

• Coordenação das áreas de políticas públicas, relacionamento empresarial

gestão do conhecimento e interação com comunidades;
• Elaboração e execução de projetos de meio ambiente;

• Elaboração de programas de cooperação para o fortalecimento da gestão pública
em meio ambiente, em âmbito estadual e municipal.

4.

Governo do Estado do Pará - Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Jan./2007 - maio/2009

- Secretário de Estado

• SEMA/PA

Descrição de atribuições / Experiência adquirida

Elaboração e coordenação da Política Estadual de Meio Ambiente;
Elaboração e coordenação da Política Estadual de Recursos Hídricos;
Criação e Instalação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Elaboração do Plano Estadual de Prevenção, Combate e Alternativas
Desmatamento;

ao

Consolidação da Política Estadual de Floresta;

Criação do Fundo de Compensação Ambiental para unidades de conservação sub-fundo vinculado ao Fundo Estadual de Meio Ambiente;

Desconcentração e descentralização da gestão ambiental - convênios para

municipalização da gestão e criação de escritórios regionais da SEMA;
Criação e regulamentação do Cadastro Ambiental Rural - CAR;
Coordenação de operações de fiscalização e combate ao desmatamento e à
exploração madeireira ilegal;

Regulamentação do leilão de bens apreendidos e criação de sub-fundo vinculado

ao Fundo Estadual de Meio Ambiente com os recursos advindos dos leilões;
Criação e regulamentação do Programa Estadual de Restauração Florestal -

recomposição de reserva legal com espécies nativas de interesse econômico
induzido pelo cadastramento ambiental rural;
Membro titular do Conselho Nacional de Meio Ambiente- CONAMA.
Membro titular do Comitê Orientador do Fundo Amazônia - BNDES.

k," x

MÍn!^[Í0 d0 Mei0 Ambiente - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais - IBAMA/MMA

2005 - 2006

- Diretor de Ecossistemase Presidente Substituto

Descrição de atribuições / Experiência adquirida

•
•
•
•

Coordenação de processos de criação de unidades de conservação;
Planejamento e coordenação da gestão de unidades de conservação federais;
Criação e regulamentação da Câmara de Compensação Ambiental;
Reestruturação da Diretoria de Ecossistemas - modelo de gestão matricial por
bioma e programa;

• Substituição do Presidente em suas ausências;
• Membro da Comissão Nacional de Zonas Úmidas;
• Membro da Comissão Brasileira do Programa sobre o Homem e a Biosfera.
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Ministério do Meio Ambiente - Secretaria Executiva - Programa Pantanal
2003- 2005

- Diretor do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Pantanal

Descrição de atribuições / Experiência adquirida

• Coordenação do Contrato de empréstimo externo - Programa Pantanal - com o
Banco Interamericano - BID;

• Coordenação executiva da carteira de projetos federais e articulação das
coordenações estaduais do Programa - Mato Grosso e Mato Grosso do Sul;
• Reestruturação do Programa Pantanal e remodelamento da estratégia de
financiamento do Programa;

•

Coordenação do processo de reestruturação do Conselho Nacional da Reserva
da Biosfera do Pantanal.

4.

OIKOS - Cooperativa de Trabalho Socioambiental
2001 - 2002

- Diretor Presidente

2001 - 2002

- Consultor em Planejamento Estratégico e Meio Ambiente

Descrição de atribuições / Experiência adquirida
•

Direção executiva da Cooperativa;

• Consultor em projetos de planejamento estratégico - especialmente em gestão
municipal;

•

Consultor em projetos de meio ambiente.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul - Secretaria de Meio Ambiente - SEMA/MA
1999 - 2001

- Superintendente de Planejamento Ambiental

Descrição de atribuições / Experiência adquirida

•
•
•
•
•

Gerenciamento da Política Estadual de Meio Ambiente;
Coordenação do Conselho Estadual de Meio Ambiente;
Gerenciamento da Política Estadual de Recursos Hídricos;
Criação e instalação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
Participação no Grupo de Trabalho para o reconhecimento da Reserva da
Biosfera do Pantanal - UNESCO;

• Coordenação estadual do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Pantanal;

• Supervisão dos processos de licenciamento ambiental;

• Revisão da Política Estadual de Pesca - ênfase na redução do esforço de pesca
no Pantanal.

6.

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Centro Universitário de Dourados
1994 -1995
- Professor do Curso de Geografia, Carga horária: 40h
1997 -1998
- Professor do Curso de Geografia, Carga horária: 40h
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Contratos de consultoria recentes (2015-216):
Climate and Land Use Alliance - CLUA

. Objeto: serviço de consultoria para odesenvolvimento da estratégia de financiamento
do Programa Assentamentos Verdes, do Incra, incluindo proposta para o Fundo
Amazônia/BNDES.

Amazônicos por Ia Amazônia - AMPA (PERU)

. Objeto- consultoria para a sistematização e a conceituação de iniciativas de gestão

territorial sustentável na Pan-Amazônia e Gran Chaco, com especial ênfase na gestão
de terras indígenas e em programas de governos subnacionais.

Fundo Vale de Desenvolvimento Sustentável - VALE S/A

. Objeto: Assessoramento e orientação estratégica para o Fundo Vale de
Desenvolvimento Sustentável, incluindo o suporte técnico ao desenho de programas,

captação de recursos, construção de parcerias e qualificação técnica da equipe do
Fundo.

Agência da GIZ no Brasil - Deutsche Geselischaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
• Objeto: Orientação técnica aos Estados amazônicos na elaboração de propostas de
projetos relacionados ao Cadastramento Ambiental Rural (CAR), no âmbito do Fundo
Amazônia/BNDES.

Conservação Internacional - Cl-Brasil

. Objeto: serviço de consultoria para articulação política e acompanhamento técnico da
implementação do INOVACAR - Iniciativa de Observação, Verificação e Aprendizagem
do CAR e da Regularização Ambiental na Amazônia brasileira.
Instituto Homem e Natureza da Amazônia - IMAZON

• Objeto: apoio técnico para elaboração de um programa regional de fortalecimento da
gestão ambiental municipal, para a região da Calha Norte, integrando as iniciativas de
consolidação das unidades de conservação com o engajamento da gestão municipal
na agenda de controle ambiental.
Instituto Centro de Vida - ICV-MT

• Objeto: elaboração da proposta de Programa de Municípios Sustentáveis para o
Estado de Mato Grosso.

Hardner & Gullison Associates - LLC (HGA-USA)

• Objeto: avaliação externa independente da Iniciativa Andes-Amazônia para a
Fundação Gordon e Betty Moore.

Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia - IPAM

.

Objeto: elaboração de proposta de programa estadual de municipalização da gestão
ambiental, em parceria com o Governo do Estado do Acre.
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Carina Mendonça Pimenta
carina.pimenta(5)conexsus.com / + 55 219 8181 5709
Rua Clarice índio do Brasil, 30, apto 804, Flamengo, Rio de Janeiro
https://br.linkedin.eom/pub/carina-pimenta/0/163/la

RESUMO

Mais de 15 anos de experiência na construção e implementação de projetos socioambientais, envolvendo
sociedade civil, Estado e setor privado. Especialista em tema de desenvolvimento sustentável global, incluindo
negócios sustentáveis, empreendedorismo social e a agenda de mudanças climáticas.

Principais competências: negociação de projetos de socioambientais, espaços de governança, redes de
colaboração e construção coletiva, construção de parcerias inter-setoriais, avaliação e monitoramento por
indicadores, gestão organizacional e de equipe.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Conexsus (desde dez-2016)- Fundadora e Diretora de Operações

Planejamento Estratégico, Articulação e gestão de parcerias, Captação de recursos, estruturação organizacional,
gestão de equipes, desenho e implementação de programas relacionados a negócios comunitários, negócios
sustentáveis.

Hellas Consultoria em Desenvolvimento Sustentável (2015-2017) - Sócia-fundadora

Diversos projetos de desenvolvimento institucional para organizações da sociedade civil, institutos e fundações
privadas, com ênfase na agenda de mudanças climáticas, planejamento estratégico, empreendedorismo, e
sistemas de indicadores e monitoramento e avaliação.

Fundo Vale (2012-2015) Criado pela Vale, hoje é o maior fundo de investimento de origem privada em projetos
socioambientais na Amazônia.

Gerente Geral: orientar o investimento estratégico na agenda de mudanças climáticas, construindo parcerias de

longo prazo com diversos stakeholders. Gestão de recursos para investimento na ordem de R$ 23 milhões/ano,
gestão de uma equipe de mais de 10 pessoas e interface com diversos conselhos da governança institucional.
•

Desenho, gestão e monitoramento dos resultados de um portfólio de projetos socioambientais em
temas de áreas protegidas, governança local, nova economia, gestão ambiental, combate ao

•

Desenvolvimento de alianças multisetoriais e novos arranjos de governança para fortalecimento da

•

Criação de um sistema de monitoramento para avaliação de resultados do Fundo Vale em nível

desmatamento, e fortalecimento da sociedade civil local
agenda do desenvolvimento sustentável

institucional, de desempenho da carteira de projetos e de contribuição efetiva para o desenvolvimento
local.

•

Aconselhamento na implantação de programas e iniciativas de sustentabilidade da Vale

Ashoka (2006-2011) Organização internacional com foco em inovação e empreendedorismo social
(www.ashoka.org)

Gerente de Parcerias Estratégicas: desenvolvimento de parcerias com setor privado, instituições doadoras e
empreendedores sociais. Líder do Centro de Competências para Empreendedores Sociais Ashoka-McKinsey.
• Implantação de programa de planejamento estratégicopara empreendedores sociais, com foco em
ganho de escala e no diálogo entre setor social e privado. 30 planos de negócios desenvolvidos com
empreendimentos sociais e mais de 80 profissionais da McKinsey e de outras organizações envolvidos.
•

Desenho e implementação técnica do programa ACOLHER, uma iniciativa da Natura que promove e
fortalece o empreendedorismo social entre as mais de 1 milhão de consultoras Natura.
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• Construção de parcerias com academia, organizações privadas efundações para apoiar a
sustentabilidade organizacional de empreendimentos sociais.

•

Captação de recursos e gestão de parcerias com doadores.

Roland Berger Strategy Consultants (2000-2005) Consultoria internacional em estratégia corporativa
(www.rolandberger.com)

Gerente de Pesquisa: responsável pela pesquisa de empresas esetores econômicos em toda a América Latina e

pela gestão de uma equipe de 6 pesquisadores em uma rede internacional de pesquisa. Especialista em

indústrias e segmentos de mercado (ex: setor bancário, indústria de metais e minerais, bens de consumo e
varejo). Conhecimento avançado em inteligência de negócios e iniciativas de gestão do conhecimento.

EDUCAÇÃO
2005-2006 Mestrado em Desenvolvimento Social, Universidade deSussex. Bolsa por mérito pelo Programa

Chevening, do Conselho Britânico. Dissertação sobre os novos espaços democráticos de participação.
1998-2001 Bacharel em Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV). Ênfase em
Economia e Negócios internacionais.

LÍNGUAS

Português (nativo); Inglês (fluente), Espanhol (fluente), e alemão (intermediário)

OUTRAS ATIVIDADES

Representante do Fundo Vale em diversos fóruns multissetoriais como o Programa Municípios Verdes do Estado
do Pará, o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Mato Grosso, e a Iniciativa Amapá, parceria entre
Governo do Amapá, Conservação Internacional e Fundo Vale.

Viagens freqüentes para diversos territórios da Amazônia brasileira para acompanhamento de projetos e
avaliação de resultados.

Palestrante em eventos nacionais e internacionais como WEB4DEV-UNESCO 2011, Estratégias para o
desenvolvimento local, AMCHAM 2014, e de organizações sociais e doadoras.

Publicações: Estratégias Inovadoras para a sustentabilidade do setor social - Casos de Sucesso (Ashoka, 2007),
Municípios Verdes (Fundo Vale, 2012), Áreas Protegidas (Fundo Vale, 2012), Pecuária Sustentável (SPRP, 2014).
Entrevistas publicadas em jornais e revistas de circulação nacional sobre temas socioambientais e de
empreendedorismo social.

Curso de liderança para executivos na Universidade de Washington, DC, EUA (2012)
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CÍNTIA CÂNDIDO RIBEIRO ANDRADE
36 Anos, Brasileira, Casada, 1 filho

Rua Mario Agostinelli, 155/304- Bloco 2 - Barra da Tijuca
CEP 22775-046 - Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 3435-4670 Celular: (21) 96494-8444
E-mail: cintiacandido@outlook.com

FORMAÇÃO ACADÊMICA
•

Graduação em Administração de Empresas, 2004 - IBMEC-RJ.

•

Pós-graduação em MBA Finanças, 2009 - IBMEC-RJ.

CURSOS DE EXTENSÃO/FORMAÇÃO TÉCNICA
Governança para Fundações e Institutos Empresariais - IBGC
Código de Conduta - IBGC

Gestão Financeira e Contábil para Organizações do Terceiro Setor-ADETS
Aplicação do Orçamento Base Zero - IRGR

Gerenciamento de Projetos em Desenvolvimento - Peter Pfeiffer - Management de Projetos e Processos
Matemática Financeira utilizando o Excel - IARJ
Práticas de Tesouraria - IEF
Gestão Financeira - IEF

Retenção de Impostos e Contribuições Sociais nas Contratações de Serviços - IOB
EMPRESAS DE ATUAÇÃO E CARGOS

.

CONSERVAÇÃO ESTRATICA 11/2015 (Atual)
Gerente Financeiro

Atividades: Gestão financeira, administrativa e governança da organização. Elaboração do planejamento financeiro,

orçamento dos projetos, elaboração de acordos de cooperação técnica e contratos de prestação de serviços,
elaboração de especificações técnicas para contratação de fornecedores, coleta de preços.
Prestação de contas a doadores.

•

FUNDO VALE/ VALE S.A 09/2010 a 12/2015
Analista de Meio Ambiente Master

Responsável pela gestão financeira e governança da organização.
Atividades: Elaboração e acompanhamento do orçamento institucional e dos projetos apoiado, interfase com equipe

de projetos para acompanhamento da execução financeira dos projetos apoiados. Contas a pagar, contas a receber,
caixa pequeno, fluxo de caixa, aplicações financeiras, operações de cambio, interfase com bancos e fornecedores,
revisão dos registros contábeis, acompanhamento das obrigações acessórias e interlocuçâo com contabilidade

terceirizada, preparação de documentos e suporte a auditoria interna e externa. Revisão de acordos de cooperação
técnica e contratos de prestação de serviços, elaboração de especificações técnicas para contratação de

fornecedores, coleta de preços. Gestão do sistema de taxi e viagens. Elaboração e atualização de documentos
normativos (Código de Consulta, Regimento Interno, Estatuto), acompanhamento dos mandatos da diretoria e

conselhos, organização e preparação de reuniões. Elaboração de relatórios financeiros mensais para diretoria.
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—

FUNBIO- FUNDO BRASILEIRO PARA ABIODOVERDIDADE 08/2008 a 8/2010.

•

Analista Financeiro Pleno

Atividades: Controle de custo de projetos voltados para área de meio ambiente e da instituição. Analise financeira de
resultados e sustentabilidade financeira dos negócios. Elaboração de orçamento para projetos. Relatórios gerenciais
de orçamento e custos.
CYRELA BRAZIL REALTY LTDA 01/2007 a 08/2008
Analista Financeiro

Atividades: Controle e Custos; Avaliação e classificação de notas fiscais quanto à retenção de impostos voltados a

construção civil (IRRF, PIS/COFINS/CSLL, INSS, ISS), entrada de notas fiscais no sistema, controle de despesas de
escritório, controle de protestos e pagamento de multas e juros, atendimento a fornecedores, classificação de planos
financeiros e contábeis, controle de contratos de construção e manutenção de stand.
G PLUS INFORMÁTICA LTDA, 01/2006 a 01/2007

•

Analista Financeiro

Atividades: Contas a Pagar e Receber, Classificação de documentos, Entrada de notas fiscais, Baixa de pagamentos
e recebimentos, Controle de vencimentos e liquidações das obrigações/pagamentos da Cia, Controle de despesas
de funcionários, Emissão de relatórios para gerência financeira, Acompanhamento do orçamento e fluxo de caixa.
Departamento De Pessoal: Admissão, Demissão, Controle de férias, Benefícios, Folha de pagamento.
INCONTRADE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA, 06/2005 a 12/2005.

•

Assistente Financeiro

Atividades: Tesouraria: Pagamento via cheques, borderôs e arquivo eletrônico, conciliação bancária, contato com

bancos e operadoras de cartões, controle de fluxo de caixa e movimentação financeira, elaboração de relatórios
gerenciais, atendimento a cliente e fornecedores.
BONAGURA PLANEJAMENTO I CONTROLADORIA I FINANÇAS, 04/2004 a 07/2005.

•

Assistente Financeiro

Atividades; Controle de contas a pagar e receber, Controle de fluxo de caixa, Lançamentos contábeis e previsões
financeiras, Implantação de sistema financeiro em empresas, Treinamento e assessoria financeira a pequenas
empresas. Suporte a áreas contábil e fiscal.
HABILIDADES

•

Inglês intermediário.

•

Domínio de informática - Internet, ExcelAvançado, Word, PowerPoint, Windows, R/3; Radar Empresarial

•

Profissional dinâmico, de fácil relacionamento interpessoal, capacidade de trabalhar em equipe.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EOBRIGAÇÕES

Contrato de prestação de serviços que entre
si celebram J de O Gonçalves Júnior - ME e a
parte Contratante.

Por este instrumento as partes abaixo descritas e devidamente representadas, resolvem
celebrar o presente contrato de prestação de serviços e obrigações, com a finalidade de
especificar a prestação de serviços com a forma de pagamento através de um valor fixo.

Contudo, poderá também ocorrer, uma vez que haja acordo entre as partes (contratante e
contratado), estipulação de remuneração com valor correspondente ao usufruído durante
um período determinado.

As partes têm, entre si, justo e acertado, o presente Contrato de prestação de serviços, que

deverá ser interpretado e executado de acordo com a legislação vigente e com a boa-fé, nos
termos que seguem:

CONTRATADO: J de O Gonçalves Júnior - ME, com sede , na Rua Ângelo Custodio, 728A,
Cidade Velha, 66020-710, Belém, Pará , inscrita no CNPJ sob o n9 22.816.968/0001-23, e no

Cadastro Municipal sob o n9 257643-1, neste ato representada por Jacó de Oliveira
Gonçalves Júnior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade R.G. n9 3072960,
CPF/MF n9 616.718.194-20, residente e domiciliado na Avenida Roberto Camelier, 585, Jurunas, 66033-640, Belém, Pará;

CONTRATANTE: Instituto Conexões Sustentáveis, com sede, na Rua Ângelo Custodio, n9
728A,

Cidade Velha,

CEP 66.020-710,

Belém,

Pará,

inscrita

no CNPJ sob o

n9

10.980.503/0001-24, e no Cadastro Municipal sob o n9 181807-6, neste ato representada
por Carina Mendonça Pimenta, brasileira, solteira, portador da cédula de identidade R.G n9

24.816.307-3, SSP-SP, CPF n9 287.992.228-33 , residente e domiciliado na Rua Clarice índio
do Brasil, n9 30, apto.804, Bota Fogo, Rio de Janeiro-RJ, Brasil, CEP 22230-090.

Cláusula ía.DO OBJETO DO CONTRATO
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1.1 Este contrato tem como objeto disponibilizar o acesso a serviços, espaço de trabalho,

instalações e soluções integradas, sem caráter de exclusividade, com o principal objetivo:

apoiar empreendedores, novas empresas e profissionais liberais no processo de
desenvolvimento e consolidação dos seus projetos e atividades, de maneira confortável e
otimizada, facilitando sua implementação e crescimento no mercado, a qual poderá,

inclusive, fazer uso em conjunto ou separadamente dos espaços para uma mais fácil

inserção num contexto empresarial e respectiva concretização de projetos e atividades, da
forma que entender necessário ao desenvolvimento de suas atividades empresarias.
Parágrafo único: Não constitui vínculo empregatício ou relação trabalhista entre contratante
e contratado.

Cláusula 2». VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1 O valor do contrato inclui todos os serviços detalhados abaixo na cláusula 4?. Tendo

como inicio de pagamento, a data acordada entre as partes deste contrato. Este valor pode
ser acrescido de taxas relativas aos produtos e serviços adicionais, encomendados a

qualquer momento, pelo contratante, com restrição de reserva. Estas taxas serão cobradas
após a confirmação da reserva. A utilização de todos os serviços está sujeita a
disponibilidade.

2.2 O contrato de utilização do(s) serviço(s) é definido por período de um mês, renovável

automaticamente com débito do respectivo valor de utilização até o último dia útil do mês

anterior à renovação, salvo especificação em contrário ou de acordo com as condições,
previamente acordadas e registradas, entre as partes deste contrato.

2.3 O disposto do número 2.2 do presente artigo não é aplicável aos serviços de utilização

não continuada ou ocasional, por exemplo, reserva das salas de reunião disponíveis, sendo
este serviço por isso alvo de fatura individualizada de acordo com o usufruto - devendo o

pagamento, neste caso, ser realizado no ato da confirmação da reserva.

2.4 0 crédito da parte contratante, seja por adiantamento ou por cancelamento de serviços

adicionais, (efetuados dentro dos prazos de cancelamento), será descontatJcTtjla próxima
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fatura, mediante apresentação do crédito no ato do pagamento ou ressarcido, para o
contratante, dentro da vigência do contrato, salvo pagamentos efetuados com cartão de
crédito.

2.5As partes convencionaram o valor de R$ 253,00(duzentos e cinqüenta e três reais)

mensais referentes a taxa de endereço fiscal, linha telefônica com atendimento personaliza
do e o recebimentos de correspondências, para pagamento antecipado todo dia 20 de cada
mês.

2.6 Após a data limite fixada acima, o pagamento deverá ser acrescido de correção
monetária e juros de mora, nos termos do art. 406 do Código Civil Brasileiro, salvo quando
acordado entre as parte de outra forma.

2.7 Aeventual tolerância do contratado com inadimplência ou com a infração de qualquer

cláusula ou condição deste CONTRATO, se dará por meio da apuração dos fatos, em tempo
certo, e não implicará em novação, nem poderá ser invocada pela parte contratante para
obrigar o contratado a conceder igual tolerância em outras situações semelhantes ou não.

Cláusula 3^. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇOS EEQUIPAMENTOS DE USO COMUM

3.1 O horário funcionamento é das 09h00 às 19h00, todos os dias úteis, reservando-se o

acesso aos diversos espaços disponíveis. - Salas de coworking, salas de reunião, recepção
espaços e equipamentos de uso comum, exclusivamente durante este horário, salvo
previamente agendado para horários e dias extraordinários.

3.2 Autilização dos espaços e serviços disponíveis está reservada aos clientes, no período de
funcionamento, mediante agendamento prévio, disponibilidade e nas condições previstas
no presente contrato.

3.3 Todos os equipamentos e espaços de utilização comum devem ser mantidos limpos e em
bom estado de conservação. Recomenda-se a todos os clientes a utilização eficiente de
equipamentos de uso comum, luz, água, impressora, geladeira, micro-ondas, etc
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Cláusula 4^. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 0 serviço contratado inclui os serviços relacionados abaixo para uso da contratante e
pessoas autorizadas pela mesma e uso das áreas comuns (cozinha, banheiros e áreas
abertas).

a)

Acesso à Internet;

b) Limpeza do local;
c)

Entrega de correspondências;

d) Linha telefônica com atendimento personalizado;

e) Endereço fiscal em: Avenida Ângelo Custódio, 728 Estação 213
Cidade Velha, CEP: 66020-710, Belém PA.

Cláusula 5S. DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

5.1 O presente contrato, terá vigência de 08 (oito) mese(s) podendo ser renovado por
vontade das partes, através de termos aditivos escritos.

5.2 Havendo interesse na rescisão antecipada, a parte interessada notificará a parte
contrária, por escrito, com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias.

Cláusula 63. DARESCISÃO DO CONTRATO EDAUTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Serão automaticamente consideradas rescindidas todas as obrigações e utilização dos
serviços disponibilizados, quando observadas quaisquer condições seguintes:

a) Onão cumprimento de qualquer cláusula do presente contrato de prestação de serviços
celebrado entre as partes;
b) Falta de pagamento;

c)

Por iniciativa do utilizador, quando devidamente justificada;
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d) For observado má-fé ou comportamento indevido na utilização dos serviços de uso
comum ou comportamento indevido face aos restantes dos utilizadores ou funcionários

deste estabelecimento, demonstrando falta de cordialidade ou discriminação política,

religiosa ou qualquer outra que comprometa o espírito de total abertura pela qual se
pauta este estabelecimento.

6.2 Deverá a parte contratante, findo o prazo contratual, por vencimento normal ou
antecipado ou, ainda, por rescisão, nas hipóteses contratuais e legais, as salas ou espaços de

trabalho devem ser restituídos livres e desimpedidos de coisas e pessoas e nas mesmas

condições em que foi recebido, sem que o contratante efetue qualquer pagamento ou

indenização, seja a que título for, inclusive, por benfeitorias realizadas. Caso sejam
necessárias reformas para o espaço voltar à situação original, as providências serão tomadas

pelo contratado, ficando as despesas daídecorrentes a cargo da parte contratante.

6.3 Precederá a rescisão, a quitação pela parte contratante de todos os débitos apurados.
6.4 Em casos em que houver o registro de endereço fiscal da empresa do contratante no
endereço do contratado, na rescisão antecipada do contrato, o contratante deverá
comprovar a alteração do endereço fiscal, configurando a desvinculação da empresa do
contratante dentro do período de notificação do fim do contrato conforme consta na

Cláusula 5^, no item 5.2. E, deverá pagar uma multa equivalente ao valor de três aluguéis
vigentes.

Cláusula 7s. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O contratado não será responsável em hipótese alguma pela atividade desenvolvida

pelos contratantes e utilizadores dos serviços, cabendo-lhe somente assegurar a
manutenção das condições previstas no presente contrato para o desenvolvimento da sua
atividade.
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7.2 O contratado não poderá ser responsabilizado, civil ou judicialmente, em hipótese
alguma, pelo não cumprimento das obrigações fiscais, laborais, previdências e sociais,
comerciais, financeiras ou quaisquer outras, que constituam encargo dos contratantes e
utilizadores dosserviços perante os seusfornecedores, colaboradores e terceiros.

7.3 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da

comarca de Belém no Estado do Pará, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com as testemunhas.

Belém, (PA), 0 fi de SffawÜffS* de &Q?7 .

Jacó de QTiveira Gonçalves Júnior
CPF: 616.718.194-20

Nome: Carina Mendonça Pimenta
CPF: 287.992.228-33

Testemunha 1:
CPF:
RG:

Testemunha 2:
6' labelionato 09Motas as Baém/PA
branda - TaíaSã Vitaüda1

CPF:
•

RG:

"•-•

Reconheço por verdadeira 8(6) firmafs) de.'

...,.;'./..//../ír.i.;/y
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EOBRIGAÇÕES

2s (segundo) Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços, firmando entre a J de O
Gonçalves Júnior - ME e o Instituto Conexões
Sustentáveis,

para

disponibilizar

o

acesso

a

serviços, espaço de trabalho, instalações e soluções
integradas.

Pelo presente instrumento particular, J de O Gonçalves Júnior - ME, com sede , na Rua

Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha, 66020-710, Belém, Pará , inscrita no CNPJ sob o n9
22.816.968/0001-23, e no Cadastro Municipal sob o n9 257643-1, neste ato representada

por Jacó de Oliveira Gonçalves Júnior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
R.G. n9 3072960, CPF/MF n9 616.718.194-20, residente e domiciliado na Avenida Roberto
Camelier, 585, Jurunas, CEP n9 66033-640, na cidade de Belém, no estado do Pará e o

Instituto Conexões Sustentáveis, com sede , na Rua Ângelo Custodio, 728A, Cidade Velha,
66020-710, Belém, Pará, inscrita no CNPJ sob o n9 10.980.503/0001-24, e no Cadastro

Municipal sob o n9 181807-6, neste ato representada por Carina Mendoça Pimenta,
brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade R.G: n9 24.816.307-3, SSP-SP, CPF: n9

287.992.228-33, residente e domiciliada na Rua Clarice índio do Brasil, n9 30, apto. 804, Bota
Fogo, Rio de Janeiro-JR, Brasil, CEP: 22.230-090.

Considerando a solicitação do Contratante, as partes resolvem firmar este 29 (segundo)
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, conforme as cláusulas e condições a
seguir:

CLÁUSULA ia. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:

1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo contratual por 03
(meses), a contar de 20/10/2018, encerrando em 20/12/2018.

CEP: 66020-710 - Fone: 3038-8821 / 3038-8624
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CLÁUSULA 29. DA INALTERABILIDADE: Permanece inalteradas todas as demais cláusulas e

condições do Contrato Original que não conflituem com as disposições aqui mencionada.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com as testemunhas.

Belém, (PA), 27 de Setembro de 2018.

^jWfljgggr
i/

Jde OGonçalves Júnior - ME
Jacó de Oliveira Gonçalves Júnior
CPF: ns 616.718.194-20

Carina Mendonça Pimenta
CPF: n9 287.992.228-33

Testemunha 1:
CPF:

RG:

Testemunha 2:
CPF:
RG:

Rua Arajeio Custódio. 728a - Cidade Vèiísa - Béíé
Página 2 de 2
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TERMO DE PARCERIA

PROJETO LIRA - LEGADO INTEGRADO DA REGIÃO AMAZÔNICA

Pelo presente instrumento, o IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, associação civil

sem fins lucrativos, neste ato representado por sua Presidente, Suzana Machado de Padua,
com sede à Rod. D. Pedro I, km 47, Bairro do Moinho, Nazaré Paulista - SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 66.831.223/0001-09, doravante designada IPE, e a entidade INSTITUTO

CONEXÕES SUSTENTÁVEIS (CONEXSUS), neste ato representada por Carina Mendonça Pimenta,
com sede à Rua Ladeira da Gloria, 26 Bloco III Parte, Gloria, CEP: 20090-000 - Rio de Janeiro - Estado

do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 10.980.503/0002-05,, doravante designada
PARCEIRA, concordam em celebrar o presente Termo de Parceria, mediante as cláusulas

e condições que se seguem:
CONSIDERANDO QUE:

(i)

Foi criado o Projeto LIRA - Legado Integrado da Região Amazônica: um arranjo

inovador de parceria entre o IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas, a Gordon and

Betty Moore Foundation e Fundo Amazônia/BNDES visando promover a manutenção

da paisagem, a conservação da biodiversidade, as funções climáticas da Amazônia e
o desenvolvimento socioambiental e cultural de povos e comunidades tradicionais.

(ii) O objetivo do Projeto LIRA é promover a consolidação da gestão de 83 áreas
protegidas, entre unidades de conservação e terras indígenas, de aproximadamente
80 milhões de hectares, por meio das seguintes estratégias:
a.
Elaboração e implementação dos instrumentos de gestão das áreas
protegidas (planos de manejos de UCs e PGTAs em Tis);

b.

Fortalecimento dos espaços de tomada de decisão participativa que contribua
com a governança do bloco;

c.

Promoção de atividades produtivas sustentáveis em acordo com a categorias

da UCs e o previsto nos planos de manejo/uso ou nos PGTAs no caso de
terras indígenas;

d.

Promoção social e segurança alimentar através do uso sustentável dos
recursos naturais, sempre em acordo com as práticas culturais tradicionais e
o estabelecido em planos de manejo e PGTAs.

e.

Proteção territorial e vigilância através do fortalecimento da capacidade das
organizações indígenas e comunitárias atuarem de forma preventiva às
ameaças do território;

f.

Monitoramento da biodiversidade que fortaleça arranjos locais, sejam

g.

participativos, utilizem tecnologias e inovação, e se sustentem a longo prazo;
Desenvolvimento regional com fortalecimento dos atores locais, articulação
dos diversos instrumentos legais de gestão do territóricA inovação para
monitoramento de ações e resultados-
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h.

Arranjos que promovam sustentabilidade financeira para o bloco de área
protegida incluindo cadeias de produtos da sociobiodiversidade;

i.

Gestão do conhecimento através de intercâmbios, trocas de experiências,
comunicação e publicações;

j.

Fortalecimento da aplicação das políticas públicas relevantesnos blocos

(iii) Foram definidos 6 (seis) blocos deÁreas Protegidas prioritários para a implementação
do Projeto LIRA, a saber:

a) Bloco Alto Rio Negro - 3 áreas protegidas
b) Bloco Baixo Rio Negro - 8 áreas protegidas
c) Bloco da Calhar Norte - 9 áreas protegidas
d) Bloco do Madeira - 23 áreas protegidas

e) Bloco de Rondônia/Purus -13 áreas protegidas
f) Bloco do Xingu - 27 áreas protegidas

(iv) O CONEXSUS é uma instituição sem fins lucrativos, cujo objeto é a promoção de
atividades e finalidades de relevância pública e social em defesa, preservação e
conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, e que

atua através da elaboração, colaboração, coordenação e/ou execução de planos,
programas e projetos que contribuam para a desenvolvimento e consolidação de
negócios e cadeias produtivas sustentáveis, a valorização dos ativos ambientais, a
conservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida de populações
vulneráveis.

(v)

O CONEXSUS é responsável pela iniciativa Jornada de Aceleração em Rede de
Empreendimentos Socioprodutivos da Sociobiodiversidade (JORNADA) com o
objetivo de desenvolver um mapeamento do potencial da base socioprodutiva na
Amazônia e apoio a estruturação e desenvolvimento de empreendimentos
sustentáveis. Essa metodologia será utilizada para execução do objeto.

(vi) Os objetivos da JORNADA e do PROJETO LIRA são comunse sinérgicos com relação
às estratégias de promoção da sustentabilidade financeira das áreas protegidas.

(vii) As Partes se escolheram em função de sua expertise nas atividades correlatas ao
necessário desenvolvimento das atividades pretendidas.

(viii) As Partes são instituições cujas naturezas jurídicas, sem finalidade lucrativa, são
adequadas aos objetivos do presente instrumento.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo de Parceria a união deesforços entre IPÊ e PARCEIRA
para a realização do seguinte PROJETO: Elaboração dos planos de promoção
socioeconômica dos blocos de áreas protegidas apoiados pelo Projeto LIRA - Legado
Integrado da Região Amazônica. Os objetivos específicos do PROJETO são:
(i)
mapeamento dos empreendimentos socioprodutivos e avaliação do nível
de desenvolvimento institucional;

(ii)

análise de cenários considerando potenciais recursos e gargalos
existentes no território;

(iii)

mobilização de lideranças locais e de parceiros estratégicos para
promoção e fortalecimento de atividades produtivas sustentáveis;

(iv)

desenvolvimento de ações de implementação dos planos a partir do
engajamento das organizações socioprodutivas locais de pelo menos 2
blocos selecionados.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO IPÊ
São obrigações do IPÊ, além de outras previstas neste TERMO:

(i)

Viabilizar financeiramente o PROJETO, repassando os recursos monetários
correspondentes para a PARCEIRA para que ela faça a gestão administrativafinanceira do PROJETO e execute as atividades previstas no PLANO DE TRABALHO
(Anexo I), parte integrante deste instrumento;

(ii)

Efetuar os repasses conforme os valores e datas estabelecidas no CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO (Anexo II) e acompanhar a execução do objeto deste TERMO;

(iii) Prestar o apoio necessário a PARCEIRA para que seja alcançado o objeto deste
TERMO durante a sua vigência;

(iv) Supervisionar e acompanhar a execução das atividades da PARCEIRA e dos serviços
por ela contratados, sendo que a ausência de supervisão não elimina ou mitiga as
responsabilidades da PARCEIRA;

(v) Avaliar os produtos encaminhados pela PARCEIRA e as prestações de contas
periódica em um prazo de até 7 dias úteis a partir do recebimentof"
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(vi) Arcar com os custos relacionados a logística de reuniões, oficinas, capacitações e
visitas técnicas propostas pelo IPÊ desde que realizadas em local distinto da sede da
PARCEIRA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA
São obrigações da PARCEIRA, além de outras previstas neste TERMO:

(i)

Executar o PLANO DE TRABALHO (e respectivos produtos) dentro da boa técnica, da
legislação aplicável, nos moldes e prazos estabelecidos no CRONOGRAMA DE

DESEMBOLSO (Anexo II) e conforme as orientações do IPÊ, zelando pela qualidade,
eficiência, efetividade e ética das suas ações;

Fazer a correta gestão dos recursos recebidos do IPÊ, aplicando-os exclusivamente no PLANO
DE TRABALHO, nas atividades referenciadas no Anexo II ou em outras autorizadas por escrito
pelo IPÊ;

(iii)

Nomear um representante que será responsável pela coordenação local do
PRODUTO, conforme cláusula quarta, abaixo, com atribuições de: i)
acompanhamento das atividades; ii) envio dos relatórios de obrigação da PARCEIRA,
previstos neste Termo e anexos; iii) participação ou indicação de representantes em

reuniões, oficinas e capacitações; e iv) acompanhamento de visitas técnicas da equipe
de coordenação;

(iv) Fornecer, sempre que solicitado pelo IPÊ, informações e documentos necessários ao
acompanhamento das atividades executadas por sua equipe;

(v)

Submeter ao IPÊ os relatórios de participação nas oficinas, relatório da etapa de
planejamento de execução das atividades, relatórios gerenciais técnicos trimestrais e
relatório gerencial técnico-administrativo-financeiro final dentro dos prazos previstos
no cronograma para sua avaliação e aprovação.

(vi) Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados a sua equipe e a terceiros,
assim como ao meio ambiente, em decorrência da execução do PROJETO.

(vii) Citar a parceria com o IPÊ e o apoio da Gordon and Betty Moore Foundation e do
BNDES - Fundo Amazônia em todos os materiais relacionados ao PROJETO e em

toda divulgação que fizer do PROJETO, na mídia impressa, eletrônica e audiovisual.

CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE
PARCERIA
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Cada um dos partícipes designará o seu Coordenador para ser responsável pelo
acompanhamento da execução da PARCERIA.

Parágrafo único. Aos Coordenadores caberá a supervisão dos trabalhos, competindo-lhes
a solução de questões de ordem técnica e administrativa que eventualmente surjam durante
a vigência deste TERMO.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos necessários à implementação da PARCERIA são na ordem de R$ 678.000,00
(seiscentos e setenta e oito mil reais) e serão repassados à PARCEIRA em 2 (duas)
parcelas, conforme o CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO do Anexo II.

Parágrafo 1o. Os repasses ficam condicionados à apresentação da prestação de contas do
período anterior, bem como relatórios gerenciais mencionados na cláusula terceira fazem
parte desta prestação de contas.

Parágrafo 2o. A falta de envio da prestação de contas ou envio de prestação de contas em
desacordo com o disposto neste instrumento acarretará a suspensão dos repasses até a
regularização.

Parágrafo 3o. A PARCEIRA deverá abriruma conta corrente específica para o recebimento

dos recursos do PROJETO e informá-la ao IPÊ, por escrito, com antecedência de pelo
menos 10 (dez) dias do primeiro repasse. Eventuais rendimentos financeiros decorrentes

de tais recursos deverão ser aplicados no PROJETO.
Parágrafo 4o. Se no encerramento da PARCERIA for constatada a existência de saldo

decorrente de atividade não executada ou executada parcialmente ou, ainda, executada
em desacordo com o estabelecido neste TERMO e anexos, conforme apurado no processo
de Monitoramento e Avaliação de Resultados realizado pelo IPÊ, deverá a PARCEIRA

restituir ao IPÊ o valor correspondente, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da
solicitação feita pelo IPÊ nesse sentido.

Parágrafo 5o. O IPÊ poderá suspender temporariamente os desembolsos à PARCEIRA
caso o BNDES - Fundo Amazônia suspenda, por alguma razão, o repasse de recursos ao
Projeto Lira

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA, RESILIÇÃO E RESCISÃO
O presente TERMO tem vigência pelo prazo de 18 (dezoito) meses, a contar da sua
assinatura, podendo ser prorrogado mediante a celebração de simples ADITIVO.
Paráarafo 1o. O IPE poderá resilir o presente TERMO a qualquej; tempo, sem ônus ou
penalidade, mediante simples comunicação por escrito, em caso dé interrupção do repasse
ae recursos Dela Fundação Moore ou Fundo Amazônia.

V
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Parágrafo 2o. Qualquer das parceiras poderá rescindir opresente TERMO em caso de: (i)
descumprimento de suas cláusulas ou anexos, não corrigida no prazo de 7 (sete) dias

contados do recebimento, pela infratora, de comunicação fundamentada por escrito
enviada pela inocente; (ii) prática de atos ou envolvimento em situações desabonadoras
que possam afetar e comprometer a reputação da outra parceira ou do Projeto Lira.

Parágrafo 3o. Se este TERMO for resilido com base no parágrafo 1o, acima ou se rescindido
por culpa do IPE, deverá a PARCEIRA lhe restituir apenas os valores que ainda não tenham
sido aplicados no PROJETO bem como os valores porventura aplicados em desacordo com
este TERMO e seus anexos.

Parágrafo 4o. Se a rescisão for motivada por falta da PARCEIRA, deverá ela restituir ao
IPE a totalidade dos recursos dele recebidos, acrescidos de juros e correção monetária
servindo o presente instrumento como título executivo extrajudicial para fins de exercício

de direitos em juízo. Arestituição poderá ser parcial se o IPÊ entender que parte dos
recursos foi aplicada adequadamente em atividades que foram ou possam ser benéficas
ao PROJETO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE

Caberá a PARCEIRA contratar, com os recursos recebidos do IPÊ. profissionais com perfil
adequado para executar as atividades previstas neste TERMO, respeitando o princípio da
impessoalidade e estabelecendo sua remuneração conforme os valores praticados pelo
mercado na região de atuação do profissional.

Parágrafo 1o. Opresente TERMO não estabelece qualquer vínculo empregatício entre uma
parceira e os empregados e profissionais contratados pela outra, cabendo à
empregadora/contratante arcar com todos os ônus contratuais, trabalhistas e
previdenciários de sua própria equipe.

Parágrafo 2o. Em decorrência do disposto no parágrafo anterior, cabe a PARCEIRA
responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal necessário para

o desenvolvimento das atividades inerentes à execução deste TERMO, pelo regime da
Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive pelos encargos sociais e obrigações
trabalhistas decorrentes, incluindo todos os encargos sociais e tributos relacionados,
seguro de vida, equipamentos de proteção individual, transporte e alimentação (nos casos

em que for necessário e/ou de acordo com as convenções sindicais).

Parágrafo 3o. Deverá a PARCEIRA ressarcir integralmente os valores que o IPÊ for
condenado a pagar por conta de reclamações e execuções trabalhistas que lhe forem
ajuizadas pelos empregados e subcontratados da PARCEIRA, inclusive honorários
advocatícios.

Parágrafo 4o. Évedado à PARCEIRA terceirizar a prestação de serviços próprios ou de

seus respectivos empregados, sem autorização prévia e escrita do IPE.
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CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Além das prestações de contas parciais (exigidas para a liberação dos recursos), a

PARCEIRA apresentará ao IPÊ a prestação de contas final comprovando o cumprimento
integral do objeto da PARCERIA e aplicação dos recursos exclusivamente nas atividades
previstas neste TERMO e em seus anexos, até sessenta dias após o seu término, composta
de:

(i) relatório sobre a execução do objeto do TERMO, contendo os resultados alcançados;
(ii) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto;

Parágrafo

1o.

A

PARCEIRA

deverá

apresentar

documentos

e

informações

complementares, sempre que solicitado pelo IPÊ, visando demonstrar o cumprimento do
PROJETO e a regularidade da aplicação dos recursos.

Parágrafo 2o. O IPÊ poderá, a qualquer tempo, realizar auditoria financeira no PROJETO
de forma direta ou por meio de empresa especializada, devendo a PARCEIRA colaborar
com a auditoria, fornecendo todos os documentos e informações solicitados pelos
auditores.

Parágrafo 3o. O IPÊ realizará o Monitoramento e Avaliação de Resultados do PROJETO,
utilizando sistema próprio de avaliação de desempenho da carteira de projetos.
CLÁUSULA NONA - DO USO DAS MARCAS E IMAGEM
Os Partícipes reconhecem que somente utilizarão as Marcas umas das outras para a
finalidade de divulgação das ações do PROJETO e da presente PARCEIRA. Qualquer outro
uso dependerá de autorização prévia e escrita da titular da Marca.

Parágrafo 1o. As imagens das atividades do PROJETO, captadas pelo IPÊ ou fornecidas
pela PARCEIRA, poderão ser utilizadas pelo IPÊ, Gordon and Betty Moore Foundation e
BNDES - Fundo Amazônia nas divulgações do PROJETO e em seus relatórios de

atividades e materiais institucionais, independentemente de qualquer pagamento.

Parágrafo 2o. A PARCEIRA deverá utilizar a régua de logos fornecida IPÊ em materiais e
divulgações relativos ao objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todo conhecimento ou criação produzidos pela PARCEIRA em decorrência da execução
do PROJETO serão de propriedade de ambos os Partícipes, estabelecendo-se, desde já,
a possibilidade de uso do material pela Fundação Moore e pelo BNDES para fins
institucionais e não lucrativos, por prazo indeterminado.
—•>
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TOLERÂNCIA AO DESCUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES

Atolerância de uma parceira relativa ao descumprimento de quaisquer das obrigações
assumidas pela outra não será considerada novação, remissão ou renúncia a qualquer
direito constituído e não a impedirá de exigir oseu fiel cumprimento a qualquer tempo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUCESSORES

As obrigações previstas neste TERMO obrigam os Partícipes e seus e sucessores para
todos os fins.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO

Os Partícipes declaram que não utilizam, em qualquer de seus setores e em qualquer de

suas atividades, trabalho análogo ao de escravo, trabalho degradante e trabalho infantil;
cumprem as regras de proteção ao trabalhador e ao meio ambiente vigentes no país: não
praticam nenhuma forma de discriminação e não praticam atos de corrupção ativa ou
passiva.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -REPRESENTAÇÃO LEGAL
Os signatários abaixo declaram, para todos os fins e efeitos legais, que possuem os
poderes necessários para representar devidamente a parte pela qual firmam este TERMO
e que eventual ausência de poderes não poderá ser usada como argumento para
questionar a exequibilidade integral deste TERMO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONFLITO

Em caso de conflito insuperável entre as disposições deste TERMO e de seus Anexos,
prevalecerão as primeiras.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Nazaré Paulista/SP, para dirimir dúvidas oriundas da
execução deste TERMO, depois de esgotadas todas as possibilidades de entendimento
extrajudicial.

E por estarem de acordo, assinam o presente TERMO em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, na presença das 02 (duas) testemunhas também abaixo assinadas.
Nazaré Paulista, 04 de abril de 2018.

Ofício Conexsus s/n (3961021)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 87
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ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

Proposta

Proposta de parceria técnica-financeira para elaboração dos planos de promoção
socioeconômica dos blocos de áreas protegidas apoiados pelo Programa Legado
Integrado da Região Amazônica - Programa LIRA.
I. Escopo

Os planos terão como objetivo principal identificar as principais oportunidades para inserção
econômica das populações locais na economia regional, visando assegurar a ampliação
das atividades produtivas sustentáveis, especialmente, o fortalecimento das organizações
socioprodutivas (cooperativas e associações de produtores).
Entre as oportunidades e gargalos a serem mapeados, estão:
aspectos legais normativos que geram barreiras para o desenvolvimento das
atividades produtivas;

barreiras logísticas e operacionais;

dificuldades de acesso a crédito e mercado consumidor;

oportunidades de acesso à políticas e programas públicos;
recursos regionalmente disponíveis (compensação ambiental;

iniciativas de desenvolvimento local etc);
oportunidades de acesso à mercados locais, regionais e nacionais;
prospecção de novas oportunidades de crédito e apoio financeiro, entre outros.

Esse processo se desenvolverá em quatro etapas:

1) mapeamento dos empreendimentos socioprodutivos e avaliação do nível de
desenvolvimento institucional;

2) análise de cenários considerando potenciais recursos e gargalos; existentes no
território;
•f„
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3) mobilização de lideranças locais e de parceiros estratégicos para promoção e
fortalecimento de atividades produtivas sustentáveis;

4) desenvolvimento de ações de implementação dos planos a partir do engajamento
das organizações socioprodutivas locais de pelo menos 2 blocos selecionados.
II. Estratégia de execução

A implementação deste produto se dará em conjunto com a principal iniciativa da Conexsus
em 2018, que será a Jornada de Aceleração em Rede de Empreendimentos da

Sociobiodiversidade, que irá ocorrer em Maio de 2018 e Fevereiro de 2019 e irá mapear,
avaliar e promover os negócios sustentáveis de cooperativas e associações de produtores

em todo o país, com ênfase na Amazônia e nas cadeias produtivas da alimentação
saudável. Veja abaixo a estrutura geral da Jornada.

Figura 1

Visão Geral da Jornada de Aceleração em Rede de Empreendimentos da
Sociobiodiversidade
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Para atender ao foco territorial do IPE/Projeto LIRA, iremos criar uma categoria específica
de "empreendimentos dentro de Áreas Protegidas da Amazônia", podendo os
empreendimentos pertencer a qualquer cadeia produtiva de base sustentável. Na figura a
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seguir, fazemos uma estimativa do número de empreendimentos deste perfil ao longo das
etapas.

Esses números são estimativas e poderão aumentar ou diminuir de acordo com ograu de
envolvimento dos parceiros estratégicos em cada bloco prioritário, mas também de acordo

com o estágio de desenvolvimento dos empreendimentos. Nossa meta é que 6
empreendimentos localizados nas áreas protegidas prioritárias participem da Jornada de

Aceleração e outros 10 participem das Oficinas de Modelagem de Negócios Sustentáveis.

Figura 2

Expectativas para acategoria "empreendimentos sustentáveis em Áreas Protegidas".
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Ametodologia de mapeamento foi desenvolvida pela Conexsus em 2017 em um produto
piloto com 34 empreendimentos socioprodutivos no Estado do Acre. Esta metodologia
permite a análise o empreendimento sobre seis dimensões: Governança, Liderança e
Pessoas, Produção, Comercialização, Finanças e Impacto Socioambiental. Para cada

dimensão, especificamos um conjunto de critérios que são pontuados, gerando uri) conjunto
de notas entre 1 a 5.
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Figura 3

Dimensões de avaliação do estágio de desenvolvimento organizacional

Os empreendimentos serão então classificados com relação ao seu estágio de
desenvolvimento, permitindo diversos tipos de análise, entre elas:

(1)
(2)

nível dos empreendimentos (demandas, gargalos, oportunidades)
nível do território (estágio de desenvolvimento da base socioprodutiva em cada
bloco de AP),

(3)

nível de cadeias produtivas (nível de estruturação das cadeias).

Acoleta de informações sobre os empreendimentos será realizada em conjunto com os
parceiros estratégicos de cada bloco prioritário de áreas protegidas do Programa. A
Conexsus irá realizar um encontro preparatório em Brasília no final de abril com todos esses
parceiros estratégicos para apresentação do processo de mapeamento e engajamento no
processo.

Omapeamento utilizará uma plataforma online norteada pelos princípios de inteligência de
redes e gestão de conhecimento para coleta, armazenamento, análise e divulgação de
conteúdos sobre os empreendimentos socioprodutivos. Aarquitetura de dados está em
criação e possibilitará a análise agregada e segmentada dos empreendimentos. Esta
plataforma estará aberta para inscrição de empreendimentos de todo o Brasil.

Concomitante ao processo de mapeamento online, serão realizadas as Oficinas de

Capacitação em Negócios Sustentáveis, onde a equipe técnica da Conexsus, junto com
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parceiros locais, irá trabalhar com os conceitos de negócio, investimento, impacto
socioambiental e mercado, e junto com os representantes dos empreendimentos, e fazer
um diagnóstico rápido do potencial do negócio. Serão realizadas ao menos 1oficina por
bloco prioritário, número que poderá crescer em sinergia com os parceiros locais. Também
realizaremos visitas de campo para alguns empreendimentos, com oobjetivo de aprofundar
o diagnóstico e produzir os insumos para o Mapa de Desenvolvimento.

Além disso, visitaremos os empreendimentos selecionados para aprofundamento da

avaliação sobre oestágio de desenvolvimento organizacional e para avaliação do potencial
de crescimento do negócio.

Na etapa de Aceleração em Rede, iremos desenvolver atividades para dois grupos
distintos:

• Grupo Semente - empreendimentos ainda pouco estruturados, mas com
compromisso com seu desenvolvimento como negócio sustentável

• Grupo Crescente - empreendimentos com certa maturidade organizacional e que
estão buscando crescimento e escala como negócio sustentável

Para o grupo Semente, iremos organizar Oficinas de Modelagem de Negócios
Sustentáveis, cujo objetivo principal é amadurecer a visão de seus representantes sobre o
empreendimentos, seu potencial, seus gargalos e oportunidades. Utilizaremos abordagens
baseadas tanto na capacitação, quanto na troca entre empreendimentos e em processos
de mentoria.

Como produto final os empreendimentos irão criar seu "Mapa de Desenvolvimento

Sustentável", um instrumento que consolida de forma simples e objetiva as principais ações
e iniciativas que oempreendimento deve realizar rumo ao seu desenvolvimento. Este Mapa
será desenvolvido coletivamente com as organizações, levando em consideração tanto os
aspectos do empreendimento quanto sua inserção e papel para o desenvolvimento
sustentável do território.

Para oGrupo Crescente, iremos realizar a Jornada de Aceleração em Rede, que será um
processo de capacitação e mentoria composta por 3 oficinas que tratarão dos,4emas

relacionados a: modelagem de negócio, estudo de mercado edesenvolvimento de produto,
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modelagem econômico-financeira e demandas de investimento e capital. Ametodologia
combina espaços presenciais de oficina com atividades locais e virtuais. Cada
empreendimento terá um tutor da Conexsus e um banco de horas de assessoria. A

Conexsus também organizará uma rede de mentores (especialistas eprofissionais seniors)
para assessoria aos empreendimentos acelerados.

Além disso, realizaremos Laboratórios temáticos que podem beneficiar tantos
empreendimentos sementes quanto crescentes:

• Credit Lab: até 10 empreendimentos participarão do laboratório de modelagem de
operações de crédito, com ointuito de elaborar as bases para um projeto de crédito.
Serão mobilizadas diversas instituições financeiras com Banco Amazônia, Banco do
Brasil, Cresol, Itaú e Santander, além do Ventura Green Fund, a MOV e a Kaeté.

Uma assessoria especializada apoiará na seqüência elaboração do projeto de
crédito e no relacionamento com as instituições financeiras ou fundos de
investimentos.

• Market Lab: será um laboratório de experimentação com aparticipação de um grupo
pequeno mas comprometido de organizações com potencial de compra (cerca de 5

empresas). Oobjetivo não é gerar oportunidades, mas sim, por um lado, ampliar o
repertório dos empreendimentos socioprodutivos sobre a lógica e ofuncionamento

dos mercados, demanda por produtos erelacionamento com empresas; epor outro
lado, melhorar a compreensão das empresas sobre a realidade eas oportunidades
dos empreendimentos, além de gerar insights e idéias de como seria possível uma
aproximação comercial.

OFórum de Oportunidades de Negócios da Sociobiodiversidade éaatividade final da etapa
de Aceleração. Buscando mobilizar um público primordialmente formado por investidores e
instrumentos financeiros, o Fórum terá por objetivo gerar oportunidades entre esses três
públicos: empreendimentos socioprodutivos, empresas compradoras, e investidores.

Por fim, a Conexsus irá trabalhar no desenvolvimento de ações de implementação dos
planos de pelo menos 2blocos selecionados a partir das análises do mapeamento. Esse

plano será construído em oficinas locais com os empreendimentos eorganizações Jocãi^ e
socioambientais.
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III. Equipe técnica

Para execução das atividades, aqui propostas, a CONEXSUS alocará 5 (cinco) técnicos
especializados em promoção socioeconômica e apoio à mobilização e organização
comunitária:

• Valmir Gabriel Ortega - Geógrafo

• Carina Mendonça Pimenta - Administradora de empresas
• Paulo Guilherme Francisco Cabral - Engenheiro Agrônomo
•

Fragoso Júnior - Engenheiro Florestal

•

Juliana Vitulsky - Jornalista

IV. Contato primário: Carina Mendonça Pimenta
E-mail: carina.pimenta@conexsus.org
Celular: 21-98181-5709

V. Dados cadastrais para aemissão do Acordo de Cooperação TécnicaFinanceira

Razão Social: Instituto Conexões Sustentáveis
Nome Fantasia: CONEXSUS
CNPJ: 10.980.503/0002-05

Endereço completo: Ladeira da Gloria, 30, Bloco 3, Rio de Janeiro-RJ, CEP 66020-710
Contato administrativo: Cintia Andrade

Endereço para correspondência: Ladeira da Glória, 26 - Bloco 3 - Glória, Rio de Janeiro RJ, 22211-120

E-mail: cintia.andradep.'conexsus.orq
Celular: 21-98486-8276

Dados bancários para pagamentos, sendo:
Banco:033 - Banco Santander
Agência: 3906
Conta: 130028622

Nome da agência: Praia do Flamengo

Nome do titular da conta corrente: Instituto Conexões Sustentáveis
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ANEXO II

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

VI. Prazo e Cronograma de execução

Aexecução das atividades, objeto desta Proposta, ocorrerá ao longo de 18 (dezoito)

meses.

Cronograma:

Mapeamento e cadastramento

inicial das organizações

Abril-julho/2018

socioprodutivas nos blocos de

áreas protegidas selecionados.

Oficinas de capacitação inicial e

visita de campo para aplicação
Parcela 1

R$ 480.000,00

do instrumento "mapa de

Junho-

desenvolvimento dos

setembro/2018

sustentáveis de negócios
sustentáveis de base

socioprodutivos".

Oficinas de capacitação "aceleração" dos

Outubro/2018-

empreendimentos

fevereiro/2019

selecionados.

•
Parcela 2

R$ 198.000,00

Consolidação dos Planos de
Promoção Socioeconômica

Março-julho/2019

(elaboração dos documentos
finais)

Nota 1:Todos os custos relacionados àcontratação de pessoal, logística, serviços gerais etaxas etributos
estão incluídos nos valores propostos.

Nota 2: Ações extras eadicionais, desde que acordados entre as partes, poderão ser pactuad
termos aditivos.
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WT0

4iT«Anncr^
'• LENAVÂNIA» RÀMBiTADA
ME3 * i
ALTERADO ECONSOLIDADO EM 30 DE MARÇO DE 2017.

Capítulo.

NATUREZA, DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO EFINS
Artigo 1? -OINSTITUTO CONEXÕES SUSTENTÁVEIS tamh l a

uma pessoa jurídica de direito privado sem finfeco^m

^

~7EH^X

*". °^°"^ fantas,a C0NE^US, é

de associação, «duração por temp^2™^™"™°™ ?**•de2°°9*°ba f"™

Custodio, 728 - Estação 213, Bairro 0^7^^^^^^^^^^^°

Pará/Brasil, CNPJ n* 10.980.503/0001-24 podendo ablfil'

"'^ de 8e'ém' no Estado ^

~*£XZ2Zz22:•£&?"* d°s **-da i-«~.
sustentável. Atuandoatra.es da elaborado colah„,L

8™'ente e Pramoçio do desenvolvimento

•^.os ,ue contribuam para ,'%2ã^.'£^^'^*^*<«*«n

sustentévels,
a,aloritaçio
dos ativos ambientais
"- fda natureia eamelhoria
8°C'°S eCWtóas
P™<«"«vas
vida
de populações
vulneráveis.
""""W. aconL»
>conservação
da qualidade
de

ctsSo :„m:i:c:te„ràs **•*• ™a°°^—-*. ><**«* ^ m,. »„ em

II!

social;

re"VS e'"""«ira de associações eempresas de finalidade

IV.
V,

Ptodutos eserviços orirr : 1" ^ ^^fs° *.<*"*;**« *—°° -«

vii.

Viii.

i<.

XI

Apoiar acriaçio de novos arranios . Zl
,
SKV,WS amble"<«
comover / deles,~eZ o7ZZZ£T'
""' "'^'""'"'^
desenvolvimento sustentável
' C°ns"vacao d° ">e'° ambiente e promoção do

SZZ' '""• ' Pa!' "ddada"'S' «*— •—-. ademocracia eoutros valores
2SÍSSr ™del°S S°a0edUCatiV" '— *—• *»** comício,
SSLiSSSj: imP'e™",a* * »— P«<as ,iead,s áa6e„da de

5ECESr£££E;ís*?**** •* —

«ea,i,ar prospecção, gravaçio. ^ TlSr™ " " ^

relacionadas com suas diversas atividades;
XII;

ee"5' """""• e 'WMgws

Documentar, por todos os meios, suas diversas ai;„irf=j

••verem relaçüo com suas finalidades-
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xiv.

Distribuir e vender produtos e materiais da própria entidade ou de terceiras;

xv.

Licenciar e sublicenciar as marcas e símbolos de que for titular e/ou licenciado;

xvi.
xvii.

,,,. ,

,

Arrecadar recursos financeiros de doadores seja pessoa física ou jurídica, sócios ou não sócios;
Celebrar termos de parcerias ou fomento com órgãos públicos e/ou entidades privadas nacionais
ou internacionais, atuando isoladamente ou em conjunto;

xviii.
xíx.

Organizar cursos, intercâmbios, seminários, oficinas e outros eventos;
Pesquisar, estudar e diagnosticar conjunturas políticas, econômicas e territoriais, tecnologias
alternativas, e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
supramencionadas;

xx.

Articular em parceria ou em rede com organizações da sociedade civil, iniciativa privada e poder
público;

xxi.

Desenvolver e difundir metodologias que contribuam para o desenvolvimento sustentável,
fortalecimento de cadeias produtivas e de novos negócios;
xxii.
Formar e participar de redes de pessoas, instituições públicas, privadas ou da sociedade civil no
Brasil e internacionalmente que promovam e desenvolvam conhecimento em negócios
sustentáveis e cadeias produtivas sustentáveis.
Parágrafo 29 - A dedicação às atividades previstas neste artigo configura-se mediante a execução direta de
planos, projetos e programas de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos e
financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a outras organizações sem fins
econômicos e a órgãos do setor público e privado que atuem em áreas afins.
Parágrafo 39 - O INSTITUTO não se envolverá em questões religiosas, político-partidária, ou em quaisquer
outras que não se coadunam com suas finalidades estatutárias.
Artigo 39 - No desenvolvimento de suas atividades, o INSTITUTO observará os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação
de etnia, gênero, orientação sexual ou religião, repudiando preconceitos e discriminações de qualquer
natureza; observará ainda o respeito aos interesses das populações tradicionais e o respeito aos direitos
humanos;

Parágrafo Único: O INSTITUTO não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica
integralmente na consecução do seu objetivo social.

Artigo 42 - O INSTITUTO terá um Regimento Interno que, aprovado pela Assembléia Geral, disciplinará o seu
funcionamento, o qual também poderá funcionar por meio de Ordens Normativas, emitidas pela Assembléia
Geral, e Ordens Executivas, emitidas pela Diretoria.

Artigo 59 - Afim de cumprir suas finalidades, a instituição se organizará em tantas unidades de prestação de
serviços, quantas se fizerem necessária, as quais se regerão pelas disposições estatutárias.

Capítulo II
DOS ASSOCIADOS E SUAS RESPONSABILIDADES

Artigo 69 - Poderão fazer parte do INSTITUTO quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, independente de
nacionalidade, sexo, orientação sexual, cor, profissão, partido político ou credo religioso, que:

I.

Desejarem cooperar ativamente através de contribuições mensais, doações regulares ou eventuais,
e/ou

ii.

Demonstrarem interesse na consecução do objeto do INSTITUTO, ou a ele prestarem serviços
relevantes.

Parágrafo 19 - Para ser admitido como associado, o candidato deve cumprir as seguintes condições:
1.

Concordar com o presente estatuto e expressar em sua atuação, na associação e fora dela, os
princípios nele definidos.

\l
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ii.

iü.

Os candidatos pessoa natural eos representantes legais das pessoas jurídicas deverão ter idoneidade
moral ereputação ilibada, comprovada por certidão criminal, solicitada por corpo diretivo.
v7*

Ter sido recomendado por pelo menos 2(dois) associados efetivos quites com suàs^brfg^ões.sôcíais
e ser aprovado por unanimidade da assembléia geral.

Parágrafo 2o. -OINSTITUTO éconstituído por número ilimitado de associados pessoas físicas ou jurídicas
nacionais ou estrangeiras, distribuídos nas seguintes categorias: efetivos e colaboradores.

Parágrafo 39. São associados efetivos as pessoas físicas, sem impedimento legal, que assinaram os atos

constitutivos da entidade e aquelas que, como tal, sejam admitidas pela Assembléia

Parágrafo 42. São associados colaboradores as pessoas físicas, sem impedimento legal, ou representantes
INsím ín JUndíCa~S QUe Venh3m 9C°ntrÍbUÍr C°m 3eXeCUÇ§° de projetos eareali^â° ^s objetivos do

S2SÍterao it0 avotar eserem eleitos para cargos elet,vos enem de participar nas
SUS!!! " "°Spelas
|3SS0CÍad0S
,NSTITUT°
n§0 responderão'
^alquer
situação,
solidáriaFiscal
ou
subsidianamente,
obrigaçõesd°sociais,
nem mesmo
os membros em
do Corpo
Diretivo,
do Conselho

estaturas. Ult'V° "" "** * *° "^ **** «"* "«* *"*> de « ~^1
s^m que
aue0o6ortpA
7"""" T^0
mmUJ° ""*deíntUÍda
3prep°SÍÇâo
ou apresentação
da entidade
sem
porte mstrumento
expresso**edeterminado
outorga
ou delegação
ou, ainda ocupe
careo ou

função determinados expressamente neste Estatuto.

P

8

Artigo 72 -São direitos dos associados efetivos quites com suas obrigações sociais-

' te^r',?35
A,SSembJeiaSa este
Geraisórgão;
ordinárias */™ extraordinárias edeliberar sobre os assuntos qquee
tenham sido submetidos

"' dêíelcnês8 ^ T**H "e"""" "',rabalt,°' quand° tei«nad0i *•"> ««* '«"C6es ereceber
bnSdesseoc~reaS "COrP° °íretiV°' COlab"a"d° "m °IN5T™™ "a »*•* * -as
ni,

iv.

Apresentar propostas, programas eprojetos de ação para oINSTITUTO-

Propor, nas Assembléias Gerais, aadmissão de novos associados eaadoção de medidas que julgarem

convenientes ao interesse social do INSTITUTOV.

"eaiaasquejulgarem

oird0 3Ht0d°?S
de natUre2a
COnt3biíindependente,
efinanceira' bemcomocom°disposto
atodosnoosÍSS25
planos relatórios
prestações
de contas IÍVr°S
eresultados
de auditoria

Artigo 82 - São deveres dosassociados-

' ZEtSZSZZtSZ'as dispos,çôes des,e £s,a,u,° ^bem <°™

«. Cooperar para odesenvolvimento emaior prestígio do INSTITUTO edifundir seus objetivos eacões-

afasH6

COm 8mdade °S Carg°S P3ra °S quaiS f0ram eleitos o« os encargo^qu eitarem

^^ C°ndUta
qUe P°SSa
C°-P—éter
onomeoueaimagem
do INSmuTO
iv.iv Si0
Contribuir,qU3
na forma
previamente
acordada,
com as quantias
servas aque
se comprometerem-

ksesxTça de endereço-bem como de atividade EaL—-™*

Artigo 99 - Aexclusão do associado se dará:
Por justa causa nos casos de:

Prática de ato incompatível com os fins do INSTITUTO, ou com suas formas de atuação Pessoa jurídica

ü ess fíLTou'

Vr1'3'3' e*tÍnta' °U tÍV6r dCCretada SUa fa,ência ou insolvência '

s^nsMeri
T H ao'^
"" °** C°nS,derad3 ,nCapaz °U °* im^em ^ rep^o
seja considerada prejudicial
INSTITUTO;

iii.

Descumprimento das normas deste Estatuto Social;
Por vi

FTfJÍZZ*rdÍante "mUniCaÇã0 fo™'' por «** ao Corpo Diretivo;

Parágrafo 12

expoente con^f
^ esta
""fí
* ^ficando
^ assegurado
dedSa° daodireito
mai°riaàampla
SÍmplesdefesa,
da A"embleia
expressamente
convocada para
finalidade,
de acordoGera.
cjm
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Parágrafo 22 - Nenhum associado poderá ser impedido de exercer d.reito ou função que lhe tenha sidc
legitimamente conferido, anão ser nos casos epela forma prevista na lei ou no estatuto.

Parágrafo 32 -Considera-se falta grave, passível de exclusão, provocar ou causar prejuízo moral ou material
para o INSTITUTO.
Capítulo III

ADMINISTRAÇÃO

Artigo 102 - o INSTITUTO será administrado por:
Assembléia Geral;

Corpo Diretivo;
Conselho Fiscal.

Parágrafo Único: OINSTITUTO remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na gestão executiva e

aqueles que lhe prestam serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados pelo
mercado na região ondeexercem suas atividades.

Artigo 112 -AAssembléia Geral, órgão soberano da instituição, se constituirá dos sócios em pleno gozo de

seus direitos estatutários. AAssembléia Geral poderá convidar observadores externos a participar das
discussões do INSTITUTO.

Parágrafo 19 -Observadores podem oferecer suas opiniões, mas não votam nem impedem consenso e por

isso não são responsáveis pelas decisões do INSTITUTO.

Parágrafo 22 - Todas as comunicações do INSTITUTO marcadas como confidenciais, de acordo com
determinação da Assembléia Geral, não devem ser divulgadas por associados ou observadores para

terceiros. Na ausência de decisão contrária, membros eobservadores, atuais efuturos, têm acesso permitido

às comunicações confidenciais passadas e presentes, assim como para comunicações confidenciais futuras

durante seu relacionamento com o INSTITUTO. Aconfidencialidade permanece após o término de tal
relacionamento.

Artigo
i.
ii.
iii.
iv.

129 - Compete à Assembléia Geral:
Aprovar a inclusão de novos associados;
Eleger e destituir o Corpo Diretivo e o Conselho Fiscal;
Decidir sobre reformas no Estatuto, na forma do Artigo 38;
Decidir sobre a extinção do INSTITUTO, nostermos do Artigo 37;

v.

Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais;

vi.

Aprovar o Regimento Interno;

vii.

Emitir Ordens Normativas para funcionamento internoda instituição;

viii.

Deliberar sobre casos omissos e não previstos neste Estatuto.

Artigo 139 - AAssembléia Geral se realizará, ordinariamente, uma vez por ano para:

i.

Aprovar aproposta de programação anual do INSTITUTO, submetida pelo Corpo Diretivo;

ii.

Apreciar o relatório anual do Corpo Diretivo;

iii.

Discutir e homologar ascontas e o balanço aprovado pelo Conselho Fiscal;

Artigo 142 -AAssembléia Geral se realizará, extraordinariamente, quando convocada:
i.

Pelo Corpo Diretivo;

ii.

Pelo Conselho Fiscal;

iii.

Por requerimento de pelo menos a metade dos associados efetivos.

Artigo 152 -aconvocação da Assembléia Geral será feita por meio de publicação em local visível na sede do
INSTITUTO, etambém por meios eletrônicos, observado aantecedência mínima de 15 (quinze) dias. ^-v
Parágrafo 12 -Oquorum mínimo exigido para ainstalação da Assembléia Geral é um quinto dos associados

l mi
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efetivos com direito a voto para a primeira chamada, e a qualquer quorum de associados com direito a voto %j

para asegunda chamada, feita não antes de 30 minutos após adata ehora da prtmeffQ^amAQktiúMttOh **J
Parágrafo 22 - Para asdeliberações referentes à destituição dos administradores>,e alteração do estatuto,j>X

exigido o voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes na Assembléia Geral especialmente cxitívctSÍda
para esse fim, não podendo ela deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados
efetivos com direito a voto, ou com menos de um terço nas convocações seguintes.

Parágrafo 32 - os membros da Assembléia poderão participar das reuniões e votar nas respectivas
deliberações por meio presencial, por transmissão eletrônica (Skype, videoconferência, telefone e outros)
ou, ainda, por procuração a ser outorgada a outro associado, membro de um dos Conselhos ou ainda aos
membros do corpo diretivo.
Parágrafo 42 - Considerar-se-á regularmente presente o associado que comparecer a Assembléia Geral ou
que dela participar por meio virtual.
Parágrafo 59 - As Assembléias Gerais serão constituídas pela reunião dos associados efetivos que estão em
pleno gozo de seus direitos sociais.

Artigo 162 . o INSTITUTO adotará práticas de gestão administrativa, necessária e suficientes, a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da
participação nos processos decisórios.

Artigo 172 - o Corpo Diretivo do INSTITUTO será constituído por no mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete)
diretores.

Parágrafo 12 - o mandato da Diretoria Executiva será de 6 (seis) anos, sendo permitidas reeleições
consecutivas.

Parágrafo 22 - Não poderão ser eleitos para os cargos do Corpo Diretivo da entidade os sócios que exerçam
cargos, empregos ou funções públicas junto aos órgãos do Poder Público.

Parágrafo 32 • o Regimento Interno definirá a organização quantitativa e temáticas do Corpo Diretivo.
Parágrafo 4o. - OCorpo Diretivo será formado por pessoas com histórico acadêmico e profissional condizente
com os objetivos do INSTITUTO, sendo seus currículossubmetidos a avaliação da Assembléia no Ato de sua
eleição.

Artigo 182- Compete ao Corpo Diretivo, no âmbito de suas funções de governança:
i
Administrar o INSTITUTO, cumprindo suas prioridades, focalizando, operacionalizando e executando
os programas, conforme as diretrizes dos órgãos do INSTITUTO;

ii.

Propor políticas e planos estratégicos a Assembléia Geral, bem como implementar os programas e
prioridades estabelecidas;

iii.

Dirigir, orientar e coordenar o funcionamento do INSTITUTO, observando o fiel cumprimento das
políticas traçadas, os planos, programas e projetos do INSTITUTO;

iv.

Submeter à Assembléia Geral as propostas Orçamentárias e Programáticas anuais e sua

v.
vi.

Submeter à Assembléia Geral a proposta anual de captação de recursos e sua imptementação;
Praticar atos administrativos para a gestão da organização, mediante delegação da Assembléia Geral,
além de regulamentar as Ordens Normativas da Assembléia Geral e emitir Ordens Executivas para

implementação;

disciplinar o funcionamento interno do INSTITUTO;

vii.

Reunir-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse
comum;

viii.

Designar os titulares das funções de gerenciamento da estrutura orgânica básica e seus respectivos
substitutos eventuais;

ix.

Propor a Assembléia Geral alienação, aquisição, oneração, permuta, locação, doação e
arrendamento de bens imóveis e móveis;

x.

Fornecer ao Conselho Consultivo os elementos de informação necessários ao acompanhamento
permanente das atividades do INSTITUTO;

Representar o INSTITUTO perante terceiros, ativa ou passivamente, em juízo ou fora deteA
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ali.

Assegurar odesenvolvimento eimplementação de ações relativas às suas finalidades executando 3
programação anual de atividades do INSTITUTO, fazendo cumprir sua missão, suas estratégias" êse*

programas de atuação;
xiii.

..^

J^

Desenvolver eimplementar ações relativas àgestão orçamentária efinanceira 3o INSTITUTO

xiv.

Apresentar relatórios de evolução ao Conselho Consultivo, na periodicidade por ele estabelecida

XV.

Desenvolver e implementar ações relativas à gestão administrativa e de desenvolvimento de

bem como elaborar eapresentar àAssembléia Geral orelatório anual de suas atividades-

Recursos Humanos do INSTITUTO;

XVI.

Coordenar, supervisionar e avaliar os vários projetos, subprogramas, programas e atividades
instituídas em seu âmbito de atuação, egerenciar os recursos humanos sob sua responsabilidade e

exercer outras atividades inerentes às atribuições que lhe forem conferidas, podendo- contratar
nomear, licenciar, suspender e demitir funcionários administrativos e técnicos-

xvii.

Exercer outras atribuições inerentes ao cargo, edecidir sobre os casos omissos do Regimento Interno

ou deste Estatuto Social;
xviii.

Autorizar a contratação de sociedades de que façam parte os administradores, diretores ou
associados do INSTITUTO.

Parágrafo único - Évedado aqualquer membro do Corpo Diretivo ou aqualquer associado praticar atos de

liberahdade as custas do INSTITUTO.

Artigo 192 . o Corpo Diretivo se reunirá ordinariamente acada 03 (três) meses e, extraordinariamente
sempre que necessário.

Artigo 202 -Compete ao Corpo Diretivo, no âmbito de suas funções executivas:
i

li.
iii

iv.

Representar o INSTITUTO judicial e extrajudicialmente;

Cumprir efazer cumprir este Estatuto ativa epassivamente eoRegimento Interno;

Designar 1(um) Diretor para Presidir a Assembléia Geral;

Contratar Empregados e prestadores de serviços, especificando as respectivas atribuições, bem

como demiti-los ou desligá-los.
v.

I

Ú.

Firmar acordos, termos de parceria ou contratos com instituições públicas ou privadasElaborar relatório geral de atividades edo plano anual de trabalho, bem como prestar contas aserem

apresentada ao Conselho Fiscal e à Assembléia Geral;

vii.

viii.

Gerenciar, organizar esupervisionar as atividades,'os serviços eos negócios, zelando pela sua
eficiência e eficácia.
Arrecadar econtabilizar as contnbu.ções dos associados, rendas, auxílios edonativos, mantendo em

dia a escrituração da instituição;
IX.

Realizar amovimentação bancária, mediante emissão, assinatura, endossos de cheques edemais

documentos usuais em operações desta natureza;
t.

>i.

Apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem solicitados- '

Apresentar ao Conselho Fiscal aescrituração da instituição, incluindo os relatórios de desempenho

financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas;
xi(.

xiii.

xiv.

Conservar, sob sua guarda eresponsabilidade, os documentos relativos àtesouraria;

Manter todo onumerário em estabelecimento de crédito;

Colaborar com oConselho Fiscal ou com os auditores externos, nas auditorias e fiscalizações

financeiras, contábeis epatrimoniais, resguardando sempre os interesses do INSTITUTO CONEXÕES

xv.

SUSTENTÁVEIS, deacordo com esteestatuto;
Indicar novos associados para deliberação da Assembléia Geral-

T^TlÚT",
SAatrÍbU'Ç,ÕeS de Cada um dos diretores s^o divididas edetalhadas no registo interno
a ser aprovado pela Assembléia Geral.
Capítulo IV

DA REPRESENTAÇÃO DO INSTITUTO

Ofício Conexsus s/n (3961021)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 102

Instituto Conexões Sustentáveis
CNPJ: 10.980.503/0001-24
3^0

**/O.

Artigo 219 - OINSTITUTO será representado, ativa e passivamente, judicial e extrajudícíalmente; por 1 (um) o

membro do Corpo Diretivo, eleito entre seus membros, ou por 1 (um) procuradorsJesigTOdfc) pelo•'Corpo £ ,'
Diretivo, inclusive na celebração de quaisquer acordos, convênios, contratos, termos de cooperação, /
associações e adesões a projetos, programas ou pesquisas conjuntas com outros órgfos, entidades,oti
instituições previstas neste Estatuto.

Parágrafo 12- Salvo quando da essência do mandato for obrigatória a forma pública, os mandatários serão

constituídos por procuração por instrumento particular assinada pelos membros do Corpo Diretivo, no qual
serãoespecificados os poderes outorgados. As procurações terão prazo de vigência de 1 (um) ano.

Parágrafo 22: As citações e notificações judiciais ou extrajudiciais serão feitas na pessoa do representante
legal eleito pelo Corpo Diretivo.

Artigo 222 - o INSTITUTO contará com a contribuição de um Conselho Consultivo, que será um órgão de
consulta eassessoramento ao Corpo Diretivo, no que diz respeito atoda equalquer atividade do INSTITUTO,
sem que, contudo, tenha qualquer responsabilidade social na gestão ou na administração da instituição.
Parágrafo 12 - OConselho Consultivo será constituído por 07 (sete) membros titulares e 03 (sete) suplentes,
eleitos pela Assembléia Geral.

Parágrafo 29- Omandato do Conselho Consultivo será coincidente com o mandato da Diretoria.
Artigo 232 - Compete ao Conselho Consultivo:

I.

Emitir parecer sobre assuntos relacionados às finalidades do INSTITUTO sempre que solicitado pelo
Corpo Diretivo;

ii.

Emitir parecer sobre os projetos e serviços planejados pelo INSTITUTO;

iii.

Avaliar e emitir parecer sobre os resultados alcançados e apresentados pelo INSTITUTO;

iv.

Opinar sobre assuntos de interesse geral sempre que julgar necessário.
Capítulo V
O CONSELHO FISCAL

Artigo 242. o Conselho Fiscal será constituído por 03 (três) membros e(01) suplente, eleitos pela Assembléia
Geral.

Parágrafo 19 - o mandato do Conselho Fiscal será coincidente com omandato da Diretoria;
Parágrafo 22 -Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo respectivo suplente, até oseu término.

Parágrafo 32 -Os membros do Conselho Fiscal deverão ter conhecimento acadêmico ou profissional que lhes
permita opinar, com propriedade, sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil, e sobre as
operações patrimoniais realizadas pelo INSTITUTO.
Artigo 259. Compete ao Conselho Fiscal:

i.

Examinar os livros de escrituração do INSTITUTO;

ii.

Fiscalizar a administração econômica, financeira e contábil, a gestão patrimonial e monitorar os

•'

procedimentos financeiros e controles internos do INSTITUTO, sugerindo ações e diretrizes de
atuação da Diretoria (Lei 9.790/99, inciso III do Artigo 42);

iii.

Requisitar ao Tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações
econômico-financeiras realizadas pelo INSTITUTO;

iv.

Recomendar, ao Corpo Diretivo, auditoria externa independente e pronunciar-se sobre o
relatório de auditoria anual, assegurando o correto cumprimento de práticas financeiras e
contábeis pela organização;

v.

vi.

Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral;

Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações
^patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade.
^-^

Parágrafo Único -OConselho Fiscal se reunirá ordinariamente acada 03 (três) meses e, extraordinariamente,
sempre que necessário.
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Capítulo VI
•

DOS RECURSOS FINANCEIROS

ARTIKS MJNES

Artigo 262 -Os Recursos Financeiros necessários à manutenção da instituição poderãc^ser obtidos por; fi^,

n.

iii.

Termos de Colaboração ouFomento e Acordo de Cooperação, formalizados através de parcerias
com o Poder Público para consecução de finalidades de interesse público e reciproco;
Contratos e acordos firmados com empresas, agência e organizações nacionais e internacionais;

Donativos, legados, heranças, cessão de direitos, doações e contribuições e as subvenções de
qualquer natureza;

IV.

Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros, pertinentes a gestão de seu
patrimônio sob a sua administração;

V.

vi
vii.

viii.
ix.
X.

XI.

Contribuição dos associados;

Recebimento de direitos autorais;

Produtos de festivais, campanhas, concursos e eventos congêneres;
Fundos provenientes de legados e frutos de bens patrimoniais;
Renda proveniente de licenciamento e sublicenciamento de marcas;
Venda de produtos e materiais da própria entidade ou de terceiros;
Prestação de serviços, sempre compatíveis com as finalidades do INSTITUTO.
Capítulo VII
DO PATRIMÔNIO

Artigo 272 . o patrimônio do INSTITUTO será constituído de bens móveis, imóveis, semoventes, ações e
títulos da dívida pública.

Artigo 289 - No caso de dissolução do INSTITUTO, o respectivo patrimônio líquido será transferido à outra

pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo
social. (Lei 9.790/99, inciso IV do Artigo 4?).

Artigo 292 . Na hipótese de a instituição obter e, posteriormente, perder a qualificação instituída pela Lei

9.790/99, o acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que
perdurou aquela qualificação, será contabilmente apurado e transferido aoutra pessoa jurídica qualificada
nos termos da mesma Lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. (Lei 9.790/99 inciso Vdo
Artigo 49).
Capítulo VI

DA APLICAÇÃO DE SEUS RECURSOS

Artigo 302 -Todo patrimônio e receitas do INSTITUTO deverão ser investidos nas finalidades aque se destina
a entidade, ressalvados os gastos despendidos e bens necessários a seu funcionamento administrativo.

Artigo 312 _ Na hipótese de formação de vínculos de colaboração com o Poder Público, por meio de Termo
de Parceria, Colaboração ou Fomento, serão observadas as disposições contidas na Lei Federal 9.790/99, ou
outra norma que vier a sucedê-la.

Capítulo VII

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 322 -a prestação de contas do INSTITUTO observará no mínimo (Lei 9.790/99, inciso VII do Art. 4?):
i.

Os princípios fundamentais de contabilidade eas Normas Brasileiras de Contabilidade;

Apublicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, ao relatórjó"d>
atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo as certidões negativas de
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débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de^íiâlcfuer cidádãor
A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for o caso, da
aplicação dos eventuais recursos objeto de Termo de Parceria, conforme previsto em
regulamento;

A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita,
conforme determina o parágrafo único doArtigo 70 da Constituição Federal.

Capítulo VIU

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 332 - Os associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações do INSTITUTO.

Artigo 349 - As alterações no estatuto do INSTITUTO que modifiquem as condições que instruíram a
qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público deverão sercomunicadas ao Ministério
da Justiça.

Artigo 352 - O INSTITUTO poderá constituir fundo institucional, destinado a objetivos determinados,
aceitando para isso contribuições especiais de associados ou de terceiros.

Parágrafo Único -Os recursos do fundo institucional não poderão ser aplicados em objetivos diferentes dos
propostos originalmente, salvo autorização dos doadores e da Assembléia Geral.

Artigo 36s - o INSTITUTO será dissolvida por decisão da Assembléia Geral Extraordinária, especialmente
convocada para esse fim, quando setornar impossível a continuação de suas atividades, sendo necessário
2/3 dos associados.

Artigo 372 - o presente estatuto poderá ser reformado, a qualquer tempo, por decisão dos sócios, em
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, e entrará em vigor na data de seu registro em
Cartório.

Artigo 382 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Corpo Diretivo e referendados pela Assembléia Geral.

Beiém/PA, 30 de março de 2017.

Diretor

Diretor

Advoga

>- 1

i

I
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO INSTITUTO £ÒNEX$fò SL&T^TÁtf3SN

REALIZADA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017. CNPJ 10.980.503/0001-&

S** L0S/{Tq

Ao dia vinte e seis do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, àsV

Ângelo Custódio, 728 - Estação 213, Bairro Cidade Velha, CEP 66020-710, Município

"stado

do Pará, se reuniram em Assembléia Geral Extraordinária, em segunda eúltima convocaçloTcom

maior,a absoluta dos associados aptos avotarem eserem votados, na forma da Lei vigente que rege

essa forma societária e do Estatuto do Instituto Conexões Sustentáveis -Conexsus, as quais foram
devidamente convocadas de acordo com oEstatuto Social para tratarem das seguintes ordens do dia1. Abertura de filial; 2. Renúncia eeleição de membro do Conselho Fiscal, 3. Eleição de membro do

Corpo Diretivo; 4. Aprovação de novos Associados Colaboradores. OSr Valmir Gabriel Ortega
Membro do Corpo Diretivo, agradeceu apresença de todos os associados eapresentou aagenda do
dia. Para secretariar os trabalhos oSr. Valmir Ortega indicou aSra. Carina Mendonça Pimenta aqual

fo. aceita por unanimidade por todos os associados. Dando início ao Item 1, discutiu-se asobre a
necessidade de abertura de filial do Instituto na Cidade eEstado do Rio de Janeiro, devido amaioria
dos membros do Corpo Diretivo estarem domiciliados neste local, oque facilitaria os processos de
operação egestão diários do Instituto. Oendereço da filial no Rio de Janeiro será na Ladeira da Glória

n2 2b, bloco 3- parte, CEP: 22211-120, Bairro Glória, Rio de Janeiro. Após os devidos esclarecimentos'
fo, aprovado por unanimidade dos associados aabertura da filial eeleito como administrador da filial
oSra. Canna Mendonça Pimenta, brasileira, solteira, administradora, inscrito no CPF 287.992 228-33
RG 24.816.307-3 SSP-SP, residente edomiciliada no estado emunicípio do Rio de Janeiro, àrua Clarice
Indio do Brasil, 30, Apto. 804, bairro Botafogo -CEP 22230-090. Item 2- OSr. Valmir apresentou a
carta de renúncia da Sra. Cíntia Cândido Ribeiro Andrade, como membro do Conselho Fiscal e a
indicação do Sr, Germano Rodrigues, brasileiro, casado, técnico contábil, inscrito no CPF/MF sob on2
549.117.707-59, RG 04024338-8 Instituto Felix Pacheco, residente edomiciliado no município de São
Gonçalo - RJ, aRua Afonso Quintâo, n* 160, bairro trindade - CEP: 24456-705, como membro efetivo

do Conselho Fiscal. Após aapresentação das qualificações do indicado, foi aprovada aeleição por
unanimidade dos associados. Após as deliberações do item 2, oquadro de membros efetivos do

Conselho Fiscal passa aser composto por: (1) Eugênio de Sousa Pantoja - CPF: 480 212 612-34- (2)

Marcelo Aiub de Mello - CPF: 400.687.300-04 e(3) Germano Rodrigues - CPF- 549 117 707-59' Em
seguida fo, tratado oItem 3da agenda, onde se discutiu sobre aparticipação efetiva de cada membro
do Corpo Diretor no Instituto, na qual foi deliberado sobre aeleição da Sra. Cintia Cândido Ribeiro
Andrade, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o n* 044 692 716-32 RG20.766.607-4 Detran-RJ, residente edomiciliada na cidade eestado do Rio de Janeiro, na Rua Mário

Agostmell,, 155 bloco 2, apartamento 304, bairro Barra da Tijuca, CEP: 227750-046, em substituição

da Sra. Leila Márcia de Lima Elias, alteração aprovada por unanimidade dos associados Como
resultado da deliberação do ,ten 3, oquadro do Corpo Diretivo passa aser composto pelos seguintes
nomes: (1) Valmir Gabriel Ortega como Diretor Executivo, (3) Carina Mendonça Pimenta como

D.retora de Operações, e(4) Cíntia Cândido Ribeiro Andrade como Diretora de Gestão. Epor fim foi

exposto oitem 4da agenda, com a apresentação dos novos nomes para compor oquadro de
Assocados Colaboradores, com direitos e responsabilidades especificadas no Estatuto Foram
aprovados por unanimidade os seguintes nomes: Maria de Nazaré Costa de Macedo, CPF-19639864234, RG: 131381 SSP/AC, Rio Branco-AC; Monica de Roure, CPF: 773.163.717-49 Rfi 3424 480-6 Rio
Ofício Conexsus s/n (3961021)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 107

-

É—

CONEXSUS
o \(^ | CONtxOES
SUSTENTÁVEIS
de Janeiro-RJ; Leila Márcia de Lima Elias, CPF: 418.532.453-72, RG: 010212 CRCPA, Belém-PA; Marco
Van der Ree, Palma de Maiorca, Espanha; Monika Roper, Brasília-DF; Felipe Brabo, Belém-PA; Juliana
Passos de Mello, Belém-PA. Não havendo nada mais a tratar, Sr. Valmir Ortega agradeceu a
participação de todos edeu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente Ata
que segue assinado por ela, por mim, Carina Mendonça Pimenta, que secretariei essa assembléia e

pelos novo^jeg^^tos, para os devidos registros oficiais de direito. Belém, Pará, 26 de outubro

de 28&^° f,

"%\

2#r

(atoj^ílífTèl Ortega

p4

" Carina Mendonça Pimenta

'—Presidente da Assembléia

Secretária da Assembléia

CPF 368.129.431-34

CPF: 287.992.228-33

Corpo Diretivo Eleito
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Anexo 1- Lista de Freqüência na Assembléia Geral
1. Valmir Gabriei Ortega
2. Carina Mendonça Pimenta
3. Cintia Cândido Ribeiro de Andrade
4. Fábio Rubio Scarano

i\lj,túa ,i

Associado / Dirj^ria ^a W
Associado/DireBriã
Associado/Diretoria

Associado/Diretoria

5. Marcelo Aiub de Mello

Conselho Fiscal

6. Germano Rodrigues

Conselho Fiscal

7. Eugênio Pantoja

Conselho Fiscal

8. Nélio Augusto Dantas Elias

Associado Efetivo

Anexo 2 - Lista de Associados Colaboradores
1. Adriano de Bortoli - Brasilia-DF

2. Ana Gabriela Fontoura —Macapá-AP
3. Andréa Margit - EUA
4. Camila Gramkow, Brasília-DF

5. Daniela Canisso — Curitiba-PR

6. Gabriela Santos Savian - Lages-SC
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7. Isabel Heringer — Reino Unido
8. Ivonete Pereira Motta — Palmas-TO

9. José Fragoso Júnior— Brasília-DF
10. Juliana Gomes Miranda — Brasília-DF

11. Paulo Guilherme Francisco Cabral, Brasília-DF

12. Roberto Gonçalves — Rio Branco-AC
13. Rodrigo Monteiro — Brasília-DF
14. Rosana Pinheiro Rezende — Brasília-DF

15. Roseli Bueno de Andrade — Brasília-DF
16. Maria de Nazaré Costa de Macedo - Rio Branco-AC
17. Monica de Roure - Rio de Janeiro-RJ

18. Leila Márcia de Lima Elias - Belém-PA

19. Marco Van der Ree - Palma de Maiorca - Espanha
20. Monika Roper - Brasília-DF
21. Felipe Brabo - Belém-PA
22. Juliana Passos de Mello - Belém-PA

lomo

PARA
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Cooperação Alemã para o Desenvolvimento
GIZ no Brasil

Sr.

Diretor

SCN Quadra 01, Bloco C. Sala 1501
Ed. Brasília Trade Cenler
70711-902 Brasília, Brasil

Valmir Gabriel Ortega
instituto Conexões Sustentáveis

"T +5561 2101-2170

Rua Ângelo Custódio, 728 - Cidade Velha

gtz-brasi!ien@gü! de

Belém/PA - CEP: 66.020-710

Brasília, 21 de fevereiro de 2018.
Deutsche Geseilschall fur

Internationale ZusamrnenarOeu (GIZ) GmbH

Assunto: Contrato GIZ Brasil n° 83276887 - Subsídio Local

Sedes sociais Bonn e Eschborn
Republica Federal da Alemanha
Fnedrich-Eberl-Allee 36 + 40

Prezados,

53113 Bonn
Alemanha

Solicitamos a devolução de uma via assinada ao nosso escritório para nosso
arquivo e pagamento.

T +49 22844 600

F +49 228 44 60-17 66

Dag-Harnmarsk|Old-Weg 1 - 5
65760 Escliuuir.

Dúvidas e esclarecimentos, favor entrar em contato com o projeto.

Alemanha

T +49 61 96 79-0

F +49 6196 79-11 15

E inte@gizdê
I mw giz de

Atenciosamente,

Registro comercial

Giselle Rabello

1nbunal de 1 *Instância(Arrtlsgencht)
de Bonn. Alemanha

Agência da GIZ no Brasil

N" de registro HRB 18384

Tribunal de 1 • Instância (Amtsgenchl)

Assistente Administrativo

de Frankfurt am Main, Alemanha

N • de registro HRB 12394

Deutsche Gesellschat für

Presidente do Conselho de Administração

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dr Fnedrich Kilschel!. Secretário de Eslaoc
Conselho Diretor

SCN Quadra 1 Bloco C Sala 1501

Tanja Gonner

Ed. Brasília Trade Center

(Presidente do Conselho Diretor)

70.711-902 Brasilia/DF

(V>ce-Presidente do Conselho Diretor)

Dr Chnsloph Beier
Dr Hans-Joachim Pretifi
•
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1.

Do montante e do objeto do subsídio local

1.1

AGIZ concede ao Destinatário um subsídio de até R$ 363.081,60 (trezentos e
sessenta e três mil. oitenta e um reais e sessenta centavos).

1.2

Este subsidio destina-se exclusivamente ao custeio para promover a
consolidação do Programa Estadual de Regularização Ambiental Rural do Acre.
incluindo o desenvolvimento de estratégias de restauração florestal viáveis

economicamente e com potencial de captação de recursos para o seu
financiamentona. Valores porventura remanescentes e não utilizados no âmbito
da concessão do subsídio, deverão ser restituídos à GIZ. Custos adicionais não

cobertos pelo montante do subsídio deverão ser assumidos pelo próprio
Destinatário.

13

Na implementação da(s) medida(s) para o alcance do objeto da cláusula 1.2, o
Destinatário será assessorado e orientado pelo Sr.. Taiguara Alencar, e-mail:
taiguara.alencar@qiz.de, sendo que todas as atividades referentes à
implementação da(s) medida(s) deverão ser executadas em comum acordo.
.

1.4

O Destinatário garantirá que as pessoas por ele incumbidas na preparação e
implementação das atividades mencionadas, bem como os responsáveis para os
processos de licitação referentes à aquisição de materiais e serviços não exijam,
aceitem, prestem, concedam, prometam ou deixem-se prometer pagamentos
ilícitos ou outras vantagens com relação a essas tarefas

1.5

O Destinatário deverá assegurar, de modo apropriado, que manterá somente
relações comerciais com terceiros, idôneos e que não tenham impedimentos
legais. Além do mais, o Destinatário responsabilizar-se-á que os recursos'
disponbilizados não beneficiarão nem serão colocados à disposição, diretamente
ou indiretamente, a terceiros, que constam das listas de sanções das Nações
Unidas ou da Comunidade Européia.

2.

Do desembolso do subsídio local

2.1

Antes do desembolso do subsídio local, o Destinatário deverá cumprir

as

seguintes condições:

fc Assinatura legalmente vinculante do presente Contrato pelo Destinatário.

2.2

Odesembolso deste subsídio local efetuar-se-á em forma de adiantamentos, a
partir de 01.03.2018 e em parcelas intermediárias, conforme a demanda

'trimestral, mediante solicitação por escrito (Anexo 3).
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Contrato de Subsídio Local

giz
Número do contrato: 83276887

í~
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Cooperação Alemã para o Desenvolvimento

N° do Projeto (12 dígitos): 15.2130.1-001.00
Projeto: Regularização Ambiental - CAR

GIZ no Brasil

SCN Quadra 01, Bloco C. Sala 1501

País Brasil

Ed Brasüia Trade Cenler

70711-902 Brasília, 8rasil

Local: Belém/PA

T +55 612021-2170

F +55 612021-2166

gií-brasilien@gii,de

A Deutsche Geselischaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, que atua no Brasil por meio do Acordo Básico de Cooperação
Técnica celebrado entre os Governos da República Federativa do
Brasil e da República Federal da Alemanha, firmado em Brasília em

17 de setembro de 1996 e promulgado por meio do Decreto 2.579, de
06 de maio de 1998, representada, aqui, pela GIZ no Brasil, conexa
à Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 21.432.440/0001-98, com endereço no SCN,
Quadra 01, Bloco C, Sala 1.501, Brasília, CEP 70.711-902, Distrito
Federal, Brasil, neste ato representada por seu Diretor no Brasil, Sr.
Wolf-Michael Dio,

Deutsche Gesellschall (ur

Inleniationaie Zusammanaibeii iGIZ) GmbH
Sedes sociais Bonn e Eschbam

Republica Federai da Alemanha
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn
Alemanha

T +49 226 44 60-0

F +49 228 44 60-17 66

doravante denominada "GIZ",

\

Dag-Hammarskjúld-Weg 1 - 5
S5760 Eschborn
Alemanha

T +49 61 96 79-0

o

I- +49 61 96 79-11 15

E inlo@gi2de

Instituto Conexões Sustentáveis, situada na Rua Ângelo Custódio, ' w,^»2de
728 - Cidade Velha - Belém/PA - CEP: 66.020-710, telefones: +55- R9^««w«a
r\Â loin nrf\*

i-r- .a ^^^«„ KM.»

.

.

Tribunal de 1" Instância (Amlsgericlil)

91-3038-8821 e +55-41-99686-7973, inscrita no CNPJ/MF sob o n° <>M>^«a«sw*

10.980.503/0001-24, neste ato representado(a) pelo Sr. Valmir "l^J^T™**™^*^
Gabriel Orteníí

"

de Frankfurt arn Main Alemanna

'

N*deregistro. HRB 12394

Presidente do Conselho de Administraçãu

doravante denominado(a) "Destinatário"

Dr Fnedrich Kilscliell Secresário de Estado
Conselho Diretor

laniaGonner

celebram o seguinte Contrato de Subsídio, para o período de
01.03.2018 a 28.02.2019, a ser executado por meio de recursos
financeiros do projeto da GIZ, no âmbito das contribuições prestadas
pelo Governo da República Federal da Alemanha para o projeto
supramencionado, com base entre os Governos da República

(Presidente do Conselho Diretor)
Dr Chiistoph Beier
(Vlce-Presidente do Conselho Diretor)
Dr Hans-Joachim Preuli

Federativa do Brasil e da República Federal da Alemanha.
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3.2

O Destinatário deverá comprovar o uso apropriado dos valores recebidos. Para

tanto, o Destinatário apresentará à GIZ em até, no máximo, duas semanas após
o término do período de cada parcela desembolsada e antes da solicitação da
parcela seguinte,

originais de faturas,

de

recibos comerciais e/ou

de

comprovantes referentes à prestação de serviços. Em cada comprovante o

Destinatário deverá atestar, por escrito, que a respectiva despesa foi
efetivamente realizada para a finalidade prevista, assinando-o.
3.3

Para pagamentos recebidos em espécie e em moeda estrangeira, o Destinatário
deve apresentar os comprovantes originais de câmbio.

3.4

Sem prejuízo ao disposto na cláusula 6a do presente contrato, a GIZ poderá
solicitar que o Destinatário apresente, juntamente à prestação de contas, um
sucinto relatório escrito sobre a implementação e o resultado da(s) medida(s)
financiada(s).

3.5

Após o término das atividades previstas no âmbito do presente Contrato de
Subsídio Local, o Destinatário devolverá à GIZ, imediatamente e por iniciativa

própria, isto é, sem que haja necessidade de prévia notificação, quaisquer
recursos remanescentes do presente contrato.
•

4.

Do procedimento licitatório
•

•

Na aquisição de material e serviços a serem financiados com recursos advindos

deste subsídio, o Destinatário deverá respeitar a legislação brasileira vigente,
bem como as determinações do Anexo 02 (Adjudicação de fornecimentos de
materiais e serviços), que constitui parte integrante do presente Contrato. Os
documentos constantes do Anexo 02 deverão ser apresentados com os
respectivos comprovantes. Todas as aquisições deverão ser realizadas em
estreita consonância com o Sr. Taiguara Alencar.
5.

Do contrato de trabalho

Caso o presente subsídio local preveja o pagamento de salários, o(s) contrato(s)
de trabalho a serem celebrados pelo Destinatário deverá(ão) obedecer
rigorosamente a legislação trabalhista brasileira. O Destinatário deverá

apresentar uma cópia do(s) contrato(s) de trabalho por ocasião da apresentação
da primeira Solicitação de Desembolso assinada, mais tardar
6.

•

Da devolução do subsídio local

Caso o Destinatário não comprove o uso apropriado dos valores recebidos,
conforme o disposto na cláusula 1.2, num prazo de quatro semanas após o
recebimento dos recursos, ou violar outras disposições do presente contraia-^<j
Ofício Conexsus s/n (3961021)
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1a parcela: Adiantamento no valor de R$ 81.550,93 (oitenta e um mil, quinhentos
e cinqüenta reais, noventa e três centavos), referente às despesas dos meses de
março a junho de 2018, a ser paga após assinatura do contrato e cumprimento
das condições estipuladas na cláusula 2.1, após aprovação por parte da GIZ,
envio da Solicitação de Desembolso assinada (Anexo 03) e recebimento dos
mesmos pela GIZ.

2a parcela: Adiantamento no valor.de até R$ 167.238,40 (cento e sessenta e sete
mil, duzentos e trinta e oito reais, quarenta centavos), referente às despesas dos
meses de julho a novembro de 2018, a ser paga após a apresentação e aprovação
da prestação de contas referente a 1a parcela pela GIZ e envio da Solicitação de
Desembolso assinada (Anexo 3) da parcela seguinte, a serem encaminhadas à
GIZ até o dia 29.06.2018.

3a parcela: Adiantamento no valor de até R$ 114.292,27 (cento e quatorze mil,
duzentos e noventa e dois reais, vinte e sete centavos), referente às despesas
dos meses de dezembro de 2018 e janeiro a fevereiro de 2019, a ser paga após

a apresentação e aprovação da prestação de contas referente a 2a parcela pela
GIZ e envio da Solicitação de Desembolso assinada (Anexo 3) da parcela
seguinte, a serem encaminhadas à GIZ até o dia 30.11.2018.
Caso a prestação de contas seja de, no mínimo, 80 % da respectiva parcela de
pagamento do subsídio local já tenha sido efetuada e aprovada, o Destinatário
poderá solicitara parcela seguinte.
Recursos ainda remanescentes com o

Destinatário serão deduzidos do

montante da parcela seguinte.

2.3

Após o recebimento de cada desembolso, o Destinatário enviará à GIZ, de
imediato, um recibo devidamente assinado que contenha uma indicação
específica quanto á finalidade da utilização dos recursos. Em caso de pagamentos
realizados por transferência bancária, o Destinatário apresentará o respectivo
extrato bancário com o crédito dos recursos, junto à prestação de contas.

2.4

Para o recebimento dos recursos referentes ao presente subsídio, o Destinatário
abrirá uma conta bancária específica. A comprovação referente à abertura da
conta deverá ser enviada juntamente com a primeira solicitação de desembolso.

Da prestação de contas referente ao subsidio local e dos relatórios
3.1

O Destinatário deverá enviar comprovantes apropriados, conforme especificado
abaixo, com a respectiva lista de despesas (Anexo 01), preenchida e assinada,
ao seguinte endereço: SCN Quadra 1 bloco C sala 1501 - Edifício Brasília Trade

Center - Brasília/DF - CEP: 70.711-902 - a/c Sygmar Viana, telefone B^$$2170.

Ofício Conexsus s/n (3961021)
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3.2

O Destinatário deverá comprovar o uso apropriado dos valores recebidos. Para
tanto, o Destinatário apresentará à GIZ em até, no máximo, duas semanas após
o término do período de cada parcela desembolsada e antes da solicitação da
parcela seguinte, originais de faturas, de recibos comerciais e/ou de
comprovantes referentes à prestação de serviços. Em cada comprovante o
Destinatário deverá atestar, por escrito, que a respectiva despesa foi
efetivamente realizada para a finalidade prevista, assinando-o.

3.3

Para pagamentos recebidos em espécie e em moeda estrangeira, o Destinatário
deve apresentar os comprovantes originais de câmbio.

3.4

Sem prejuízo ao disposto na cláusula 6a do presente contrato, a GIZ poderá
solicitar que o Destinatário apresente, juntamente à prestação de contas, um
sucinto relatório escrito sobre a implementação e o resultado da(s) medida(s)
financiada(s).
,

3.5

Após o término das atividades previstas no âmbito do presente Contrato de
Subsidio Local, o Destinatário devolverá à GIZ, imediatamente e por iniciativa

própria, isto é, sem que haja necessidade de prévia notificação, quaisquer
recursos remanescentes do presente contrato.
4.

Do procedimento licitatório

Na aquisição de material e serviços a serem financiados com recursos advindos
deste subsídio, o Destinatário deverá respeitar a legislação brasileira vigente,
bem como as determinações do Anexo 02 (Adjudicação de fornecimentos de
materiais e serviços), que constitui parte integrante do presente Contrato. Os
documentos constantes do Anexo 02 deverão ser apresentados com os
respectivos comprovantes. Todas as aquisições deverão ser realizadas em
estreita consonância com o Sr. Taiguara Alencar.
5

Do contrato de trabalho

Caso o presente subsídio locai preveja o pagamento de salários, o(s) contrato(s)
de trabalho a serem celebrados pelo Destinatário deverá(ão) obedecer
rigorosamente a

legislação trabalhista

brasileira. O Destinatário deverá

apresentar uma cópia do(s) contrato(s) de trabalho por ocasião da apresentação
da primeira Solicitação de Desembolso assinada, mais tardar.
Da devolução do subsídio local

Caso o Destinatário não comprove o uso apropriado dos valores recebidos,
conforme o disposto na cláusula 1.2, num prazo de quatro semanas após o

L:
.
. .
.
. _
,,LSEW7>..
recebimento
dos
recursos, ou violar
outras disposições
do. presente contraj$v-a"
*
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GIZ poderá exigir a imediata devolução dos valores pagos. Na primeira hipótese
(não comprovação do uso apropriado dos valores recebidos), a devolução
restringir-se-á aos valores cujo uso apropriado não puder ser comprovado.
7.

Da auditoria referente à implementação da(s) medida(s) para o alcance do
objeto do presente subsidio local

Aqualquer momento, o Destinatário permitirá à GIZ e aos seus representantes
autorizados, a análise e verificação dos livros contábeis e da documentação
relacionados às medidas financiadas, bem como a vistoria dos bens adquiridos
ou dos resultados do trabalho. Nessa ocasião, o Destinatário deverá fornecer
todas as informações solicitadas.
Do relatório

Nas datas 30.03.2018, 29.06.2018 e 30.11.2018, o Destinatário deverá
apresentar relatórios parciais e final.

9.

Da legislação aplicável e do foro competente
•'-

O presente contrato reger-se-á pela legislação vigente na República Federativa
do Brasil. Como foro exclusivo para a resolução de quaisquer divergências ficará
eleito a Capital Federal, Brasília/DF.

O presente Contrato é lavrado em duas vias, dos quais uma permanecerá com o
Destinatário e outra com a GIZ.
Brasília, 21 de fevereiro de 2018.
Pela GIZ

Pelo Destinatário

Andréa Terayama

Va>mjr Gabriel Ortega

(Assinatura)

Anexos:

1. Lista de despesas

2. Adjudicação de fornecimentos de materiais e serviços
3. Solicitação de Adiantamento
4. Tabela Orçamentária
G'
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Anexo 01

Modelo - Subsídios locais - Lista de despesas
País:

N° do Projeto:

Abreviação:
N° do contrato:

Valor do contrato:

Destinatário:

Período de duração:

Moeda:

N° da folha:

N°

Data

Fornecedor

Texto (finalidade)

Entrada

Saída

Saldo

*

i

Atestamos que os valores da presente lista de despesas conferem com os valores dos
comprovantes, em anexo.
.

Local, Data

Assinatura Destinatário

Local, Data

Assinatura Responsável GIZ

•

•

.
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Anexo 02

ADJUDICAÇÃO de fornecimentos de materiais e serviços
Deverá ser sempre respeitada a legislação brasileira vigente. Os procedimentos descritos abaixo
constituem parâmetros mínimos estabelecidos pela GIZ parao presente contrato de subsidio local
valor do contrato

Procedimento

Documentação de adjudicação

FORNECIMENTOS

(Aquisição de materiais e equipamentos)
até € 1.000.-

sem formalidades

seleção do fornecedor por
meio de critérios próprios

sem necessidade de

apresentação de ofertas por
escrito;

se as ofertas/cotações foram
obtidas por telefone, tal
procedimento deverá ser

registrado por escrito
até € 2.500.-

realizar seleção formal
(solicitar ofertas à, pelo
menos, três empresas)

a solicitação de ofertas não

precisa ser realizada por escrito

se as ofertas foram obtidas por
telefone, tal procedimento

deverá ser registrado por escrito
a decisão de adjudicação
deverá ser documentada

a partir de €2.500-

realizar seleção formal:
solicitar pelo menos três

a decisão de adjudicação deverá
ser documentada

ofertas escritas detalhadas

adjudicação da aquisição por
escrito

SERVIÇOS

(Serviços de peritos e de consultoria)
até € 20.000-

a licitação poderá ser
dispensada por motivos

a decisão sobre a adjudicação
deve ser documentada

econômicos

celebração do contrato por
escrito

a partir de €20.000.

realizar licitação: solicitar, pelo

a decisão sobre a adjudicação

menos, três ofertas escritas e
comparáveis

deve ser documentada

celebração do contrato por
escrito

Ofício Conexsus s/n (3961021)
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Anexo 03

Solicitação de Adiantamento
(n.°
/3)
Destinatário

Nome:

Instituto Conexões Sustentáveis

Endereço: Rua Ângelo Custódio, 729 - Cidade Velha - Belém/PA - CEP: 66.020.-710
E-mail:

Valmir.ortega@conexsus.org

Agência da GIZ no Brasil
Contrato N°:

83276887

Conforme odisposto na cláusula 2.2 do Contrato de Subsídio Local, solicitamos por

meio desta, para o período de
R$

até

, o seguinte desembolso:

(valor por extenso)

Solicitação de pagamento (marcar a opção)
LJ por cheque
I J em dinheiro

ÈL.J transferência para a seguinte conta bancária:
Banco:

Agência:

C/c:

CNPJ: '
CARIMBO A SER

PREENCHIDO PELA GIZ
Kasse

FaD.

Scheck Nr.
Elektr. Banküta.

Bankemgany
Kasseneingang
Dalum

Hancizeichen

Eingang

Local, Data

Assinayra Destinatário

Sachlich i.O.
Rechnerisch i.O.

Zahlungsfreigabe
Local, Data

Assinatura Responsável GIZ

bezahlt am

gebucht am

Konlierung:
«

Soil ' Haben

Projekl Ní.
Vorgang:

Ofício Conexsus s/n (3961021)
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3973477

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Ofício SEI nº /2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 05 de outubro de 2018
Ao Senhor
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo
Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Rua Ângelo Custódio, 728
Belém/PA
CEP 66020-720
Assunto: parceria Fundação Moore-Conexsus-ICMBio - documentos adicionais.
Referência: Caso responda
02070.007128/2018-33.

este

Ofício,

indicar

expressamente

o

Processo

n°

Senhor Diretor,
1.

Em resposta ao expediente encaminhado em 1º de outubro de 2018,
que remeteu a documentação solicitada no Ofício SEI nº 63/2018CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (3812759), informamos sobre a necessidade de envio de
comprovação de que a organização funciona no endereço declarado, com envio de
conta de consumo ou contrato de locação, conforme previsto no Art. 26., inciso VII do
Decreto nº8.726, de 2016.

2.

Ademais, em razão das recomendações realizadas pela Procuradoria
deste Instituto ao analisar a viabilidade jurídica de celebração da parceria, solicitamos
o envio de cópia do instrumento celebrado com a Fundação Gordon & Betty Moore. A
comprovação da celebração de tal acordo servirá de instrução para fundamentar a
inexigibilidade de procedimento de chamamento público. Requer-se também
manifestação quanto a adequação do objeto da parceria aos objetivos institucionais
da Conexsus, bem como anuência ao Plano de Trabalho proposto, cuja cópia
encaminhamos em anexo.

Minuta de Ofício COCAM 3973477
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Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Anexo:
Plano de Trabalho (3803993)
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a), em 08/10/2018, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3973477 e o
código CRC 4624E5FE.

Minuta de Ofício COCAM 3973477
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02070.007128/2018-33
Número Sei:3986915

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Ofício SEI nº 264/2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 05 de outubro de 2018
Ao Senhor
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo
Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Rua Ângelo Custódio, 728
Belém/PA
CEP 66020-720

Assunto: parceria Fundação Moore-Conexsus-ICMBio - documentos adicionais.
Referência: Caso responda
02070.007128/2018-33.

este

Ofício,

indicar

expressamente

o

Processo

n°

Senhor Diretor,
1.

Em resposta ao expediente encaminhado em 1º de outubro de 2018,
que remeteu a documentação solicitada no Ofício SEI nº 63/2018CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (3812759), informamos sobre a necessidade de envio de
comprovação de que a organização funciona no endereço declarado, com envio de
conta de consumo ou contrato de locação, conforme previsto no Art. 26., inciso VII do
Decreto nº8.726, de 2016.

2.

Ademais, em razão das recomendações realizadas pela Procuradoria
deste Instituto ao analisar a viabilidade jurídica de celebração da parceria, solicitamos
o envio de cópia do instrumento celebrado com a Fundação Gordon & Betty Moore. A
comprovação da celebração de tal acordo servirá de instrução para fundamentar a
inexigibilidade de procedimento de chamamento público. Requer-se também
manifestação quanto a adequação do objeto da parceria aos objetivos institucionais
Ofício 264 (3986915)
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da Conexsus, bem como anuência ao Plano de Trabalho proposto, cuja cópia
encaminhamos em anexo.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Anexo:
Plano de Trabalho (3803993)
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 08/10/2018, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3986915 e o
código CRC C79BB600.

Ofício 264 (3986915)
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Curitiba, 11 de outubro de 2018
Prezada
FLÁVIA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA
Coordenadora Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Assunto: Resposta ao Oficio SEI nº 264/2018 – referente ao Processo
02070.007128/2018-33

Senhora Coordenadora,
1.

Em resposta ao Oficio referido acima, informamos que o contrato de cooperação
financeira entre a Fundação Moore e a Conexsus já foi assinado, seguindo cópia
em anexo.
2. Quanto ao comprovante de endereço de funcionamento, seguem os contratos de
locação de nossa Sede, em Belém, e de nossa Filial, no Rio de Janeiro, com os
seguintes endereços de funcionamento:
• SEDE: Avenida Ângelo Custódio, 728 – Estação 213, Cidade Velha, CEP
66.020-710 – Belém-PA – CNPJ 10.980.530/0001-24
• FILIAL: Praia do Flamengo, 66 – bloco B, sala 320, Flamengo – Rio de
Janeiro-RJ – CNPJ 10.980.530/0002-05
3. O nosso endereço preferencial para correspondência é da Filial, no Rio de Janeiro,
onde fica baseada nossa equipe administrativa e financeira.
4. A adequação do objeto da parceria, com nossos objetivos institucionais, é
assegurada pelo Estatuto e por nossa missão institucional, resumidas abaixo:
Missão
Acelerar a transição para a economia de baixo carbono e contribuir para o fortalecimento da
resiliência territorial, com a valorização dos ativos socioambientais, a conservação da
sociobiodiversidade e a melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis.
Acelerar a transição para a economia de baixo carbono
• Valorização dos ativos ambientais;
• Promoção de negócios sustentáveis em cadeias produtivas de baixas emissões;
• Promoção de produtos da sociobiodiversidade como forma de assegurar a
conservação ambiental e a proteção de conhecimentos associados à povos e
comunidades tradicionais;
• Apoiar o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas que promovam o
desenvolvimento sustentável;
• Entre outras.
Sede - Belém
Rua Ângelo Custódio, 728
66020-710 – Belém-PA

Escritório – Rio de Janeiro
Praia do Flamengo, nº 66, bl. B, s. 320,
22210-030, Rio de Janeiro-RJ

Ofício Conexsus s/n - Resposta ao Of.264/2018 (4008131)

Escritório - Curitiba
R. Francisco Rocha, 198 – Batel
80420-130 – Curitiba-PR
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Contribuir para o fortalecimento da resiliência territorial
• Conservação da biodiversidade e proteção de territórios protegidos (UCs e TIs, entre
outros)
• Cooperar na formulação e implementação de políticas públicas ligadas à agenda de
desenvolvimento sustentável
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação;
o Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras Indígenas;
o Programa Assentamentos Verdes;
o Entre outras.
A missão da Conexsus combina dois conjuntos de desafios:
• De um lado, a transição para uma economia de baixo carbono, que também depende
de espaços especialmente protegidos e de paisagens ecologicamente viáveis, o que
torna absolutamente relevante a consolidação de unidades de conservação e,
portanto, de mecanismos e instrumentos sustentáveis de financiamento do sistema de
unidades de conservação.
• De outro, o fortalecimento da resiliência territorial, aqui, entendido como a
capacidade de territórios - especialmente a partir de ações coordenadas entre
diferentes atores, combinando atuação do setor privado e setor público - de resistir às
pressões por degradação ambiental e social. Essa propriedade de resiliência territorial
depende diretamente da composição da paisagem, integrando áreas protegidas
consolidadas e cumprindo suas funções ecológicas e sociais, e, também de uma
dinâmica socioeconômica que integre o uso sustentável dos recursos naturais.
Tanto de um lado, quanto de outro, entendemos que a atuação junto com o Setor Público é
absolutamente relevante e parte de nossa missão institucional.
ESTATUTO
Artigo 2o - O INSTITUTO tem por objetivo a promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social em defesa da preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável. Atuando através da elaboração, colaboração,
coordenação e/ou execução de planos, programas e projetos que contribuam para a
desenvolvimento e consolidação de negócios e cadeias produtivas sustentáveis, a valorização
dos ativos ambientais, a conservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida de
populações vulneráveis.
Parágrafo 1o - Para atender às finalidades mencionadas neste artigo, o INSTITUTO, poderá́ por
si ou em cooperação com terceiros:
i.
ii.

iii.
iv.
v.
vi.

...
Executar ou apoiar a execução de programas, ações e projetos que promovam o
desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade, e proteção do
patrimônio cultural material e imaterial (meio ambiente cultural);
...
...
...
...

Sede - Belém
Rua Ângelo Custódio, 728
66020-710 – Belém-PA

Escritório – Rio de Janeiro
Praia do Flamengo, nº 66, bl. B, s. 320,
22210-030, Rio de Janeiro-RJ

Ofício Conexsus s/n - Resposta ao Of.264/2018 (4008131)

Escritório - Curitiba
R. Francisco Rocha, 198 – Batel
80420-130 – Curitiba-PR
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vii.
viii.
ix.
x.

Promover a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do
desenvolvimento sustentável;
...
...
Cooperar na formulação e implementação de políticas públicas ligadas à agenda de
desenvolvimento sustentável;

5. Por fim, declaramos nossa anuência com o Plano de Trabalho encaminhado.

Atenciosamente,

Valmir Gabriel Ortega
Diretor Executivo
CONEXSUS

Sede - Belém
Rua Ângelo Custódio, 728
66020-710 – Belém-PA

Escritório – Rio de Janeiro
Praia do Flamengo, nº 66, bl. B, s. 320,
22210-030, Rio de Janeiro-RJ

Ofício Conexsus s/n - Resposta ao Of.264/2018 (4008131)

Escritório - Curitiba
R. Francisco Rocha, 198 – Batel
80420-130 – Curitiba-PR
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Aileen Lee
Chief Program Officer, Environmental
Conservation
aileen.lee@moore.org & 650-213-3090

VIA EMAIL
October 4, 2018

Mr. Valmir Ortega, Director
Instituto Conexoes Sustentaveis
Rua Angelo Custodio, 728 - Estacao 213
Bairro Cidade Velha
Belem, PARA 66020-710 Brazil
Email: valmir.ortega@gmail.com
Re:

Grant Agreement for Instituto Conexoes Sustentaveis (#7687)

Dear Mr. Ortega:
I am pleased to inform you that the Gordon and Betty Moore Foundation has approved a
grant in the amount of $700,300 to Instituto Conexoes Sustentaveis.
Enclosed is a copy of the Grant Agreement and wire transfer instructions. The Grant
Agreement contains the terms and conditions for the grant. Please read it carefully and
contact Grants Administration (grantprocessing@moore.org) if you have any questions or
concerns.
If the Grant Agreement meets with your organization’s approval, please sign and date it and
return the entire agreement (including attachments) with the completed wire transfer form
by electronic mail to grantprocesing@moore.org.
The Foundation will not disburse grant funds prior to receipt of the signed Grant Agreement.

Gordon and Betty Moore Foundation
Tel. 650-213-3000

1661 Page Mill Road
www.moore.org

Anexo I - Grant Agreement 7687 Moore Foundation (4008157)

Palo Alto, CA 94304
Fax 650-213-3003

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 129

Mr. Valmir Ortega, Director
Instituto Conexoes Sustentaveis
October 4, 2018

On behalf of the Foundation, we look forward to working with you in support of this
important project.
Sincerely,

Aileen Lee
Chief Program Officer, Environmental
Conservation

cc:

Ms. Cintia Candido Andrade, Director of Finance
Email: ccribeiroandrade@gmail.com
Ms. Carina Pimenta, Director of Operations
Email: carina.pimenta@gmail.com

Enclosures: Grant Agreement and Wire Transfer Form
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Grant Agreement
This agreement (the “Grant Agreement”) contains the terms and conditions of Grant #7687
in the amount of $700,300 (the “Grant”) from the Gordon and Betty Moore Foundation (the
“Foundation” or "GBMF") to the Instituto Conexoes Sustentaveis (“ConexSus”), dated
October 4, 2018.
By signing this Grant Agreement, the Foundation and ConexSus agree to the following terms
and conditions regarding the Grant.
1.

Status of Grantee:
ConexSus is not a public charity as described in sections 501(c)(3) and 509(a)(1)
of the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended (the "Code").
Accordingly, this Grant is an “expenditure responsibility” or “ER” grant within the
meaning of section 4945(h) of the Code. ConexSus will notify the Foundation
immediately of any potential or actual change to this status.

2.

Grant Purpose:
The charitable purpose of this Grant is to support a technical collaboration
between Instituto Conexões Sustentáveis (ConexSus) and the federal agency for
protected areas (ICMBio) to create tools and processes to implement a
mechanism for deploying environmental compensation funds to benefit
Amazonian federal protected areas. This purpose is to be carried out in
accordance with the Outcome Plan and the Payments and Requirements Plan in
Attachment 1 and the Budget in Attachment 2 (the "Grant Purpose").

3.

Grant Payments:
The Foundation will disburse Grant funds according to the schedule in
Attachment 1, subject to the terms and conditions of this Grant Agreement.

4.

Use of Grant Funds:
Grant funds, and any income earned on them, must be used for the Grant
Purpose only. ConexSus will return to the Foundation any Grant funds, including
any income earned on them, that it does not use for the Grant Purpose.

5.

Separate Account for Grant Funds:
Grant funds must be maintained in a separate interest-bearing account dedicated
to the Grant Purpose. This separate account may be either a physically separate
bank account or a separate bookkeeping account restricted to the Grant Purpose
maintained as part of your financial records. If Grant funds are placed in a
pooled interest-bearing account, the interest earned on Grant funds may be
estimated on a pro rata basis.

6.

Grant Reports:
ConexSus will submit one or more ER Annual Reports and/or one ER Final Report
to the Foundation according to the schedule in Attachment 1. ER Annual Reports
and the ER Final Report must be signed by an officer of ConexSus.

1
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ER Annual Report. Each ER Annual Report must cover the reporting period
specified in Attachment 1 and include a (a) narrative report, (b) financial report,
and (c) statement confirming that ConexSus has fully complied with this Grant
Agreement. If ConexSus continues to hold or use grant funds beyond the original
grant end date, ConexSus is required to submit ER Annual Reports for every
fiscal year, no later than two months after the end of ConexSus’s fiscal year.
ER Final Report. The ER Final Report must cover the entire grant period, from
the date of the first Grant payment until all Grant funds are spent in full or the
Grant is otherwise terminated, and include a (a) narrative report, (b) financial
report, and (c) statement confirming that ConexSus has fully complied with this
Grant Agreement. If any information provided in the ER Final Report is based on
financial data that is drawn from an open accounting period or unaudited books,
ConexSus must notify the Foundation of any changes or corrections to the data
that result from a subsequent close of an accounting period or audit.
(a)

Narrative Reports: Each narrative report will describe, as of the end of
the reporting period:
(1) What has been achieved and the significance of those achievements
towards advancing the goals of the Grant (in the form of a one to two
page summary);
(2) Progress that has been made towards the completion of each of the
Grant’s outcomes and outputs in Attachment 1; and
(3) Any additional information that is requested in Attachment 1.
The Foundation may provide a narrative reporting template, and if
provided, ConexSus will submit narrative reports using this template.

(b)

Financial Reports: Each financial report will include:
(1) An Excel spreadsheet showing actual versus budgeted spending of
Grant funds (plus variances), and any interest earned on those funds, as
of the end of the reporting period and cumulative across the life of the
Grant;
(2) An explanation of any variances in expense subcategories that are
over $10,000 and between 10% to 20% of the subcategory amount
(expense subcategories refer to the subcategories of direct costs such as
personnel, consultants and contractors, subgrants, and other direct
expenses); and
(3) An explanation and request for approval for any variances in expense
subcategories over $10,000 and greater than 20% of the subcategory
amount.
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ConexSus will submit Grant reports electronically to the Grant Lead
Marina Campos, Program Officer (marina.campos@moore.org) for the
Grant.
7.

Grant Modifications:
ConexSus may only modify the terms and conditions in this Grant Agreement
with the written consent of the Foundation. However, ConexSus may modify the
Budget in Attachment 2 to reflect actual costs without the prior written consent
of the Foundation so long as the modification does not (1) change any Budget
expense subcategory by more than 20% (except for variances under $10,000
which do not require the prior written consent of the Foundation regardless of
percent), (2) increase the amount of indirect costs, or (3) result in an
expenditure for anything other than the Grant Purpose.

8.

Notifications:
ConexSus will promptly notify the Foundation of:

9.

(a)

Any potential or threatened litigation, claim, assessment, or audit
involving ConexSus related to the Grant Purpose;

(b)

Any challenge that arises that may prevent ConexSus from completing
the Grant Purpose according to the schedule in Attachment 1, including
any issues with partners, contractors, and subgrantees (including but not
limited to governmental staff in the Ministry of Environment as well as
Federal agency of Protected areas (ICMBio);

(c)

Any actual inability to complete the Grant Purpose according to the
schedule in Attachment 1;

(d)

Any potential or actual changes in the leadership, staff, subgrantees or
contractors who ConexSus has selected to carry out the Grant Purpose
including but not limited to Mr. Valmir Gabriel Ortega, Director.
The Foundation reserves the right to terminate the Grant if any of the
aforementioned individuals or other key personnel leave the project
during the term of the Grant.

(e)

Any other items identified in Attachment 1.

Subgrants and Contracts:
ConexSus may not use grant funds to make subgrants to any other organization.
If budgeted for, ConexSus may, however, select contractors to help it achieve
the Grant Purpose. ConexSus confirms that the Foundation has not required
either in writing or orally that Grant funds be used for any specific contractor.
ConexSus is responsible for ensuring that all contractors use Grant funds solely
in a manner that is consistent with this Grant Agreement and with the
Foundation’s Indirect Cost Policy.
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10.

Information and Data Sharing:
The parties understand that a material condition of this Grant Agreement is that
ConexSus makes the data developed in whole or in part with any Grant funds
(“Data”) publicly available as soon as possible at no cost, or, when justified, at a
reasonable cost.

11.

Intellectual Property:
All right, title, and interest in and to all intellectual property based on, or derived
from activities undertaken by ConexSus, including any of its employees,
contractors, sub-contractors, sub-grantees, agents and other persons or entities
under its control (each an “Agent”) and funded in whole or in part by this Grant
(“Grant Works”), shall be owned by ConexSus. ConexSus agrees to make the
Grant Works available to the public at no cost, or, when justified, at a reasonable
cost. To give effect to the foregoing, ConexSus agrees to take all reasonable
action necessary to carry out the Grant Purposes, including but not limited to
obtaining appropriate assignments or licenses from Agents. ConexSus may
transfer, license, or otherwise alienate the Grant Works only in compliance with
this paragraph.

12.

Open Access Policy
In addition to the foregoing, if activities undertaken by ConexSus pursuant to
this Grant results in a peer-reviewed journal article, ConexSus must comply with
the foundation’s Open Access Policy available at www.moore.org, which requires
that a final (post-print) version of all peer-reviewed articles produced as a result
of research supported, either in whole or in part, by the Foundation’s funding, be
made publicly and freely available (open access) within 12 months of publication.

14.

Grant Publicity:
The Foundation encourages ConexSus to attribute funding for the grant to the
Foundation using the Foundation’s pre-approved attribution language and logo
usage provided below. Any other reference to the Foundation requires advance
written approval by the Foundation’s Communication Department at
communications@moore.org. The Foundation may include basic information
about this grant (such as the name of the organization, the grant amount, and a
brief description of its purpose) in its tax return, periodic public reports and
presentations, and on its website.
(a)

Pre-approved Attribution Language:
(i)

About the Gordon and Betty Moore Foundation:
“The Gordon and Betty Moore Foundation fosters path-breaking
scientific discovery, environmental conservation, patient care
improvements and preservation of the special character of the Bay
Area. Visit Moore.org and follow @MooreFound.”

(ii)

Attribution for Full Grant Funding:
“This (research, publication, project, website, report, etc.) is
funded by the Gordon and Betty Moore Foundation.” (Optional
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addition to the sentence above: “through Grant GBMF7687 to
[grantee].” or “through Grant GBMF7687 to [grantee] to support
the work of [name].”)

(b)

15.

16.

(iii)

Attribution for Partial Grant Funding:
“This (research, publication, project, website, report, etc.) is
funded in part by the Gordon and Betty Moore Foundation.”
(Optional addition to the sentence above: “through Grant
GBMF7687 to [grantee].” or “through Grant GBMF7687 to
[grantee] to support the work of [name].”)

(iv)

Other Attribution Language:
In addition to using the specific attribution language above, the
Foundation encourages ConexSus to recognize the Foundation’s
funding for the Grant in annual reports, donor lists, press
releases, and other forms of communication using any other
attribution language reasonably appropriate for the context.

Logo Usage:
The Foundation encourages ConexSus to use the Foundation’s logo for
acknowledgment of support, as appropriate.

Prohibited Uses:
ConexSus may not use Grant funds and any income earned on them
(a)

For any purpose other than the Grant Purpose;

(b)

To carry on propaganda, or otherwise attempt to influence any
legislation, within the meaning of Section 4945(d)(1) of the Code;

(c)

To influence the outcome of any election campaign for public office on
behalf of, or in opposition to, any candidate, or to carry on, directly or
indirectly, any voter registration drive within the meaning of Section
4945(d)(2) of the Code;

(d)

To make grants to any individual for travel, study or other similar
purposes by such individual (such as scholarship, fellowships, or grants
for research); or

(e)

To make subgrants to any other organization.

(f)

To undertake any activity for any purpose other than the charitable
purposes specified in Section 170(c)(2)(B) of the United States Internal
Revenue Code.

Compliance with Laws:
ConexSus agrees to comply with all laws and regulations applicable to any of its
activities associated with this Grant.
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ConexSus understands that it is ConexSus’s obligation, independent of the
Foundation, to determine if it has any registration or reporting requirements
under any applicable gift, ethics, or other laws.
17.

Maintenance of Grant Records:
ConexSus will account for Grant funds separately in ConexSus’s books and
records. ConexSus will, if requested by the Foundation, provide the Foundation
with copies of its books and records related to the Grant funds, and to any
interest earned on them. ConexSus will keep copies of all books and records
related to the Grant funds for at least three years after all Grant funds have been
spent.

18.

Remedies:
If the Foundation determines, in its reasonable discretion, that ConexSus has
failed to or is unable to carry out any provision of this Grant Agreement,
including but not limited to making reasonable progress towards the
achievement of the Grant Purpose, the Foundation may elect to withhold further
Grant payments under this or any other Grant Agreement, and the Foundation
may demand return of all or part of any Grant funds not properly spent or
committed to third parties. Prior to terminating or curtailing the Grant, the
Foundation will give ConexSus thirty (30) days’ advance written notice to
respond to and resolve the issues, but the determination to continue, curtail, or
terminate the Grant will remain in the Foundation’s discretion.

19.

No Promise of Future Funding:
ConexSus acknowledges that the Foundation and its representatives have made
no actual or implied promise of funding except for the amount in this Grant
Agreement. The Foundation will determine any future funding in its sole
discretion.

20.

Entire Agreement, Severability:
This Grant Agreement supersedes any prior oral or written understandings or
communications between the parties and constitutes the entire agreement
between the parties with respect to the Grant. The provisions of this Grant
Agreement are severable so that if any provision is found to be invalid or illegal,
that finding will not affect the validity or enforceability of the remaining
provisions.

21.

Effective, Start and End Dates:
This Grant Agreement will be effective as of the date it is signed and accepted by
ConexSus. ConexSus may not use Grant Funds for costs incurred prior to this
date. The Foundation deems that the start date of the Grant is the date the first
payment is wired, and the end date of the Grant is the date that the final
requirement in Attachment 1 is completed. If any of the Grant’s outcomes,
outputs, or activities have not been completed by the end date, ConexSus may
request a no-cost extension to extend the end date.
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22.

Counterparts:
This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which
will be deemed an original and ali of which together will constitute one and the
same agreement.

AGREEO ANO ACCEPTEO:
Gordon and Betty Moore Foundation

/}/'/)-

~et~~7.'

------~--~-=~~~~~.~--------------Aileen Lee
Chief Program Officer, Environmental Conservation
Date: October 4, 2018

Title:
Date:

Chief Executive Officer
October 5,2018

Attachment 1: Outcomes, payments, & Requirements Plan
Attachment 2: Budget
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ATTACHMENT 1
GRANT OUTCOMES, PAYMENTS & REQUIREMENTS PLAN (#7687)
Due Date
Jan 2020

Jan 2020
Aug 2019
May 2019
Jan 2020

Act /
Ind

Description

% Complete

Progress Report

Output 1: By 2020, a framework for implementing the mechanism to use environmental compensation funds to benefit Amazonian federal
protected areas is in place.
As measured by:
• At least 25% of the $84 million of environmental compensation funds applied to improve management effectiveness of 42 protected
areas in the Amazon (27 in ARPA).
• Information Management System for monitoring and managing the disbursement of federal environmental compensation funds
developed and implemented in ICMBio.
• New manual of operations for environmental compensation finalized and operational.
• Strategic guidelines developed for the consolidation of 42 protected areas in the Amazon with a potential to be replicated to other
federal protected areas.
1.1: Develop a new Information Management System for monitoring and management of federal environmental
compensation funds developed and implemented within ICMBio’s structure.
1.2: Implement new processes and systems (manual of operations) for the application of the environmental
compensation funds implemented.
1.3: Revise and apply guidelines for private companies to directly execute the environmental compensation legal
obligations.
1.4: Finalize and implement in partnership with ICMBio a strategic reorientation plan for the operation of
environmental compensation resources.

(Grant Agreement #7687)

8

Anexo I - Grant Agreement 7687 Moore Foundation (4008157)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 138

ATTACHMENT 1
GRANT OUTCOMES, PAYMENTS & REQUIREMENTS PLAN (#7687)

GRANT PAYMENTS & REQUIREMENTS
GRANT PAYMENTS
(A)
Scheduled
Payment
Date
10/25/2018
09/30/2019

GRANT REQUIREMENTS

(B)
Payment
Number

(C)
Amount

Payment #1
Payment #2

$ 580,204
$ 120,096

(D)
Requirement
Due Date
10/18/2018
03/31/2019

Signed Contract
ER Annual Reports
(Narrative and
Financial)

03/31/2019

Meeting

05/31/2019

Project
Documentation
Meeting

06/30/2019
08/30/2019

(F)
Description of Report / Activity

Fully executed Grant Agreement
The ER Annual Report must cover the reporting period from the
date of the first Grant payment through the end of the
organization’s fiscal year and include a (a) narrative report, (b)
financial report, and (c) statement in the narrative report
confirming that the organization has fully complied with this
Agreement.
Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).
Case study of direct execution by private companies published

09/30/2019

Project
Documentation
Project
Documentation
Audited Financial
Statements
Annual (Narrative and
Financial) Reports
Meeting

12/31/2019

Meeting

03/15/2020

Meeting

08/30/2019
08/31/2019
08/31/2019



(E)
Type of
Requirement

(G)
Contingency
for release of
Payment #
Payment #1
Payment #2

Payment #2
Payment #2

Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).
Information Management System operational

Payment #2

Manual of Operation designed and implemented by ICMBio

Payment #2

2017 and 2018 Audited Financial Statements

Payment #2

Annual reports: narrative and financial including an outcome
table update
Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).
Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).
Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).

Payment #2

Payment #2

N/A
N/A
N/A

See Column (G) for the requirements that are contingencies for release of payments.
(Grant Agreement #7687)
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ATTACHMENT 1
GRANT OUTCOMES, PAYMENTS & REQUIREMENTS PLAN (#7687)
03/31/2020

ER Interim Reports
(Narrative and
Financial)

06/15/2020

Meeting

07/31/2020

ER Full Reports
(Narrative and
Financial)

The ER Annual Report must cover the reporting period from the
date of the first Grant payment through the end of the
organization’s fiscal year and include a (a) narrative report, (b)
financial report, and (c) statement in the narrative report
confirming that the organization has fully complied with this
Agreement.
Coordination call/meeting with ICMBio, Conexsus, and Moore
Foundation (AAI).
The ER Full Reports must cover the reporting period from the
date of the first Grant payment through the end of the
organization’s fiscal year and include a (a) narrative document
highlighting key achievements, challenges, opportunities, and
lessons, (b) include a detailed Outcome Table Update, (c)
financial report, and (d) confirming that the organization has
fully complied with this Agreement.

N/A
N/A

(Grant Agreement #7687)
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ATTACHMENT 2
BUDGET (#7687)

(Grant Agreement #7687)
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ATTACHMENT 2
BUDGET (#7687)

Summary by Outcome/Output
Output 1
Total
Summary by Year
Year 1
Year 2
Total
Summary by Expense
Personnel
Consultants and Contractors
Subgrants
Other Direct Expenses
Capital Expenditures
Indirect Costs
Total

GBMF % OF
TOTAL

SUBCATEGORY
% OF TOTAL

GBMF

OTHER

TOTAL

700,300
700,300

50,000
50,000

750,300
750,300

93%
93%

100%
100%

580,204
120,096

35,000
15,000

615,204
135,096

94%
89%

82%
18%

700,300

50,000

750,300

93%

100%

135,000
450,000
0
88,482
0
26,818

45,000
0
0
5,000
0
0

180,000
450,000
0
93,482
0
26,818

75%
100%
0%
95%
0%
100%

24%
60%
0%
12%
0%
4%

700,300

50,000

750,300

93%

100%

(Grant Agreement #7687)
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GE HUB(cs
cow of

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E OBRIGACOES

22

(segundo)

Termo

Aditivo

ao

Contrato

de

Prestacao de Servicos, firmando entre a J de O
Goncalves Junior - ME e o Instituto Conexédes
Sustentaveis,

para

disponibilizar

o

acesso

a

servicos, espaco de trabalho,instalacgdes e solugdes
integradas.

Pelo presente instrumento particular, 4 de O Gongalves Junior - ME, com sede , na Rua
Angelo Custodio, 728A, Cidade Velha, 66020-710, Belém,Para , inscrita no CNPJ sob o n°
22.816.968/0001-23, e no Cadastro Municipal sob o n° 257643-1, neste ato representada

por Jacé de Oliveira GoncalvesJunior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
R.G. n& 3072960, CPF/MF n2 616.718.194-20, residente e domiciliado na Avenida Roberto
Camelier, 585, Jurunas, CEP n° 66033-640, na cidade de Belém, no estado do Para e o
Instituto Conexdes Sustentaveis, com sede , na Rua Angelo Custodio, 728A, Cidade Velha,

66020-710, Belém, Para, inscrita no CNPJ sob o n® 10.980.503/0001-24, e no Cadastro
Municipal sob o n® 181807-6, neste ato representada por Carina Mendoga Pimenta,

brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade R.G: n2 24.816.307-3, SSP-SP, CPF: n°
287.992.228-33, residente e domiciliada na Rua Clarice indio do Brasil, n? 30, apto. 804, Bota

Fogo,Rio de Janeiro — JR, Brasil, CEP: 22.230-090.

Considerando a solicitagio do Contratante, as partes resolvem firmar este 22 (segundo)
Termo Aditivo ao Contrato de Prestac3o de Servicos, conforme as clausulas e condigdes a
seguir:

CLAUSULA 12. DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:
1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogac¢do do prazo contratual por 03
(meses), a contar de 20/10/2018, encerrando em 20/12/2018.

Rua Angelo Custddio, 728? - Cidade Velha ~ Belém / PA

CEP: 66020-710 - Fone: 3038-8821 / 3038-8824
E-mail: contato@hub728.com.br — Site: HUB728.COM.BR

Anexo II - Contrato de Prestação de Serviços Locação (4008169)
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FHUB/cS
CLAUSULA 22. DA INALTERABILIDADE: Permaneceinalteradas todas as demais clausulas e
condicdes do Contrato Original que nao conflituem com as disposi¢6es aqui mencionada.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duasvias de
igual teor, juntamente com as testemunhas.

;

>

J de O Gopicalves Junior - ME

Jacé de Oliveira Goncalves Junior

CPF: n2 616.718.194-20

- Tabelia Vitalicia

i“

(gt) 3212-3781 Freak

Belém, (PA), 27 de Setembro de 2018.

&

=

3

oe

‘S ge od:
o 2&5

2

828 38:

328 2a:

Sea ER:

gee ges

8

|

CPF: n2 287.992.228-33

te

CART§ORIO
/

Carina Mendonga Pimenta

SB:

Raconhego por semel
[e848ebS} -JACO

t

Av. Braz de Aguiar 1n°6

%0

68 - Nazaré

Raimunda Ter

38¢ a3:

Testemunha 1:
CPF:
RG:

Testemunha2:
CPF:
RG:

Rua Angele Custédio, 728° - Cidade Velha ~ Belém / PA
CEP: 66020-710 - Fone: 3038-8821 / 3038-8824

E-mail: contato@hub728.com.br — Site: HUB728.COM.BR
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E OBRIGACOES

22

(segundo)

Termo

Aditivo

ao

Contrato

de

Prestacao de Servicos, firmando entre a J de O
Goncalves Junior - ME e o Instituto Conexédes
Sustentaveis,

para

disponibilizar

o

acesso

a

servicos, espaco de trabalho,instalacgdes e solugdes
integradas.

Pelo presente instrumento particular, 4 de O Gongalves Junior - ME, com sede , na Rua
Angelo Custodio, 728A, Cidade Velha, 66020-710, Belém,Para , inscrita no CNPJ sob o n°
22.816.968/0001-23, e no Cadastro Municipal sob o n° 257643-1, neste ato representada

por Jacé de Oliveira GoncalvesJunior, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
R.G. n& 3072960, CPF/MF n2 616.718.194-20, residente e domiciliado na Avenida Roberto
Camelier, 585, Jurunas, CEP n° 66033-640, na cidade de Belém, no estado do Para e o
Instituto Conexdes Sustentaveis, com sede , na Rua Angelo Custodio, 728A, Cidade Velha,

66020-710, Belém, Para, inscrita no CNPJ sob o n® 10.980.503/0001-24, e no Cadastro
Municipal sob o n® 181807-6, neste ato representada por Carina Mendoga Pimenta,

brasileira, solteira, portadora da cédula de identidade R.G: n2 24.816.307-3, SSP-SP, CPF: n°
287.992.228-33, residente e domiciliada na Rua Clarice indio do Brasil, n? 30, apto. 804, Bota

Fogo,Rio de Janeiro — JR, Brasil, CEP: 22.230-090.

Considerando a solicitagio do Contratante, as partes resolvem firmar este 22 (segundo)
Termo Aditivo ao Contrato de Prestac3o de Servicos, conforme as clausulas e condigdes a
seguir:

CLAUSULA 12. DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:
1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogac¢do do prazo contratual por 03
(meses), a contar de 20/10/2018, encerrando em 20/12/2018.

Rua Angelo Custddio, 728? - Cidade Velha ~ Belém / PA

CEP: 66020-710 - Fone: 3038-8821 / 3038-8824
E-mail: contato@hub728.com.br — Site: HUB728.COM.BR

Anexo III - Aditivo à contrato de prestação de serviços (4008177)
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FHUB/cS
CLAUSULA 22. DA INALTERABILIDADE: Permaneceinalteradas todas as demais clausulas e
condicdes do Contrato Original que nao conflituem com as disposi¢6es aqui mencionada.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duasvias de
igual teor, juntamente com as testemunhas.

;

>

J de O Gopicalves Junior - ME

Jacé de Oliveira Goncalves Junior

CPF: n2 616.718.194-20

- Tabelia Vitalicia

i“

(gt) 3212-3781 Freak

Belém, (PA), 27 de Setembro de 2018.

&

=

3

oe

‘S ge od:
o 2&5

2

828 38:

328 2a:

Sea ER:

gee ges

8

|

CPF: n2 287.992.228-33

te

CART§ORIO
/

Carina Mendonga Pimenta

SB:

Raconhego por semel
[e848ebS} -JACO

t

Av. Braz de Aguiar 1n°6

%0

68 - Nazaré

Raimunda Ter

38¢ a3:

Testemunha 1:
CPF:
RG:

Testemunha2:
CPF:
RG:

Rua Angele Custédio, 728° - Cidade Velha ~ Belém / PA
CEP: 66020-710 - Fone: 3038-8821 / 3038-8824

E-mail: contato@hub728.com.br — Site: HUB728.COM.BR
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JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO

LOCAGAO
ODE
CONTRATO
RESIDENCIAL
NAO
EN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOESS/C LTDA,
LOCADOR(A) :
0 n° 03.616.904/0001-34, com sede nesta cidade, neste
sob
CNPJ
inscrita no
ato representada por seu procurador, Jorge Alves Athayde, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n° 62.570 OAB//RJ e inscrito no
CPF/MF sob o n° 359.695.807/59, com escritério na Praia do Flamengo n°
66/Bloco B/ Grupo 211/212-Flamengo-Rio de Janeiro-RJ.
LOCATARIO(A): INSTITUTO CONEXOES SUSTENTAVEIS - CONEXSUS FILIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 10.980.503/0002-05, representada por sua
Diretora de Operacdes, Carina Mendonga Pimenta, brasileira, casada,
administradora, portadora da carteira de identidade n° 20.766.607-4 Detran/RJ,

inscrita no CPF/MF sob o n° 044.692.716/32, residente e domiciliada nesta
cidade.

PRAIA DO FLAMENGO N° 66 BLOCO B — SALA 320 IMOVEL :
FLAMENGO — RIO DE JANEIRO — RJ.
Contrato de locagao que entre si fazem, os contratantes acima qualificados, sob
as clausulas e condigées seguintes:

4) DO PRAZO:
O prazo da presente locagao é de
no dia 01/07//2018 e a terminar no
LOCATARIO(A)se obriga a restituir o
pessoas e/ou bens, independente de
interpelagao judicial ou extrajudicial.

24 (vinte e quatro meses) a comegar
dia 30/06/2020, data em que o(a)
imével completamente desocupado de
qualquer aviso, carta, notificagao ou

2) DESTINAGAO DO IMOVEL:
O imével objeto deste contrato é de finalidade exclusivamente: Nao
Residencial, no imével nao poderao ser guardados materiais inflamaveis,
explosivos, corrosivos ou de qualquer forma perigosos, prejudiciais ou
incémodos, nem podera o mesmoservir para reunides de naturezas religiosas,
politicas, jogos de azar, ou qualquer destinagao que nao seja servigos de
atividades de organizagées associativas ligadas a cultura e a arte.
PRAIA DO FLAMENGO N° 66 - BL. B- GRUPO 211/212 - ED. FLAMENGO PARK TOWE
FLAMENGO- RIO DE JANEIRO - RJ - CEP.: 22.228-900
PABX.: Oxx (21) 2557-7499 - FAX.: Oxx (21) 2557-4784
EMAIL: j.athayde.com.br

Anexo IV - Contrato de Locação (4008301)
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JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
3) DO VALOR DA LOCAGAO:
1°. O aluguel mensal é de R$ 2.000,00 ( dois mil reais ) e sera reajustado na
periodicidade que a legislagao determinar; hoje, anualmente, na proporcao da
variagao do IGPM/RJ da FGV, nafalta deste, o maiorindice existente a epoca
do reajustamento nuncainferior a inflagao do periodo.
O pagamento dos encargos de cada més sera feito sempre
antecipadamente, junto com o aluguel do més vencido.
2°. Na eventualidade de qualquer agao judicial, caso 0(a) LOCATARIO(A)
venha a devolver o imovel no prazo contratual, o aluguel continuara sendo
reajustado comose ainda em vigor estivesse este contrato.
3°. O referido aluguel sera reajustado anualmente em fungao da inflagao
ocorrida no periodo, se futura legislagao do inquilinato vier permitir reajuste em
prazo inferior a este, passara a vigorar de pleno direito, sendo automatico
independente de aviso ou notificagao.
Fica pactuado, que estes reajustes serao efetuados na periodicidade
permitida pela nova lei vigente, e que apos 0 periodo de 01 (um) ano, o aumento
sera realizado com base na variagao do IGPM/RJ da FGV ocorrida no periodo e
assim sucessivamente até o término do contrato.

4°. Além do aluguel estabelecido na clausula anterior, pagara o(a)
LOCATARIO(A)todos os impostos, taxas, contribuigdesfiscais, que recaiam ou
venham a recair sobre o imével locado, qualquer que seja a denominagao ou
fonte arrecadadora, entre ela o imposto predial, taxas de agua e esgoto, todas
as despesasordinarias rateadas entre os condéminos, como também o seguro
do imével locado e das partes comuns, luz, gas, forga, sejam as mesmas
apresentadas pelas companhias concessionarias ou pelo condominio.

4) DOS PRAZOS DE PAGAMENTO:
O(A) LOCATARIO(A) pagara o aluguel até o dia 30 (trinta) de cada més,
com a concessao do prazo de pagamento sem multa até o dia 05 (cinco) do més
seguinte ao vencido, caso o dia 05 (cinco) venha a ser sabado, domingo ou
feriado, este prazo sera antecipado ao dia util anterior para o pagamento sem
multa, no banco ou no escritério do procurador do locador, situado na Praia do
Flamengo n° 66 - BI. B - Grupo 211/212 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ, ou em
outro local indicado pelo LOCADOR(A).
O nao pagamento dos aluguéis e encargos no prazo estabelecido, sera
acrescido de multa de 10 % (dez por cento) até o dia 15 (quinze); apos, sera
cobrado através de AGAO JUDICIAL, conforme determina 0 art. 62 inciso | da
LEI n° 8.245/91, o pagamento pelo LOCATARIO(A) em custas e honorarios
advocaticios de 20 % sobre o valor do débito, independente do acréscimo de
juros de mora de 1% ao més, e mais corregao monetaria.
TOY
PRAIA DO FLAMENGON°66 - BL. B- GRUPO 211/212 - ED. FLAMENGO PARK
0
22.228-90
CEP.:
RJ
JANEIRO
DE
RIO
FLAMENGOPABX.: Oxx (21) 2557-7499 - FAX.: Oxx (21) 2557-4784
EMAIL:j.athayde.com.br
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JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
Para quitacao de seus débitos de aluguéis e encargos, 0 LOCATARIO(A)
devera utilizar a guia emitida pelo Administrador, nao podendo se utilizar de
ordens de pagamentos, depdsitos em conta/corrente, ou seja, quaisquer outros
recursos e sistemas que nao seja aquele estabelecido nesta clausula, sob pena
de ineficacia da providéncia e incidéncia das cominagoes previstas, como multa,
juros, corregao monetaria e outras que couberem.
Caso o(a) LOCATARIO(A) nado venha receber a cobranga bancaria antes
do vencimento para pagamento do aluguel e encargos. Fica obrigado a entrar
em contato com o administrador para pagamento no escritério até vencimento,
arcando com as sangéesprevistas no contrato pelo nao pagamento.

5) DO ESTADO E MANUTENGAO:
O(A) LOCATARIO (A) declara receber o imdvel objeto deste contrato em
perfeitas condigdes de habitabilidade, e assim se compromete a manté-lo
continuamente durante a vigéncia deste contrato, em perfeitas condigdes de
conservacao e asseio, com todas as obras e pinturas que carecer sem direito
de indenizagado de qualquer espécie, inclusive, aquelas que porventura
venham a ser exigidas pelas autoridades, que tambem serao executadas
pelo(a) LOCATARIO(A), sem direito a qualquer indenizagao, de modo que,
finda ou rescindida a locacdo, seja o imével restituido de forma que possa
por parte daquelas
qualquer exigéncia
continuar sendo utilizado, sem
de desocupado o
depois
autoridades. A entrega das chaves para vistoria,
imével, nado exonera o(a) LOCATARIO(A) das obrigagoes contratuais inclusive
quanto ao aluguel, se for constatada infringéncias a esta clausula. Esta
exoneragao sO se dara depois de reparados ou indenizados os danos
existentes de responsabilidade do(a) LOCATARIO(A).

6) DAS ALTERAGOESE BENFEITORIAS:
O(A) LOCATARIO(A) nao podera fazer no imével ora locado, alteragées,
benfeitorias de qualquer espécie ou natureza sem prévio consentimento do(a)
Tais benfeitorias, se feitas, ainda que
LOCADOR(A) dado por escrito.
voluptuarias, aderirao desde logo ao imovel, nao tendo o(a) LOCATARIO(A)
ou
direito a qualquer indenizagao, reembolso pelas mesmas, retengao de coisa
ou
de local, ficando ainda responsavel por qualquer Gnus, tais como: multas
venha
nao
R(A)
LOCADO
o(a)
que
impostos cuja cobranga ocasionara, de modo
r
a despender qualquer importancia ou venha a ser incomodado, de qualque
forma, em vista das alteragées feitas, sendo ainda facultado ao(a) LOCADOR(A)
es
ao receber o imoével exigir que o(a) LOCATARIO(A) 0 reponha nas condigd
que o recebeu, ou seja, em perfeito estado de conservagao.

PARK TO
PRAIA DO FLAMENGON° 66 - BL. B- GRUPO 211/212 - ED. FLAMENGO
0
22.228-90
CEP.:
FLAMENGO- RIO DE JANEIRO- RJ
PABX.: Oxx (21) 2557-7499 - FAX.: Oxx (21) 2557-4784
EMAIL:j.athayde.com.br
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\\,
WN

JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
7) DA INSPEGAO:
car por si ou
O(A) LOCADOR(A) podera sempre que julgar conveniente, verifi

as obrigagoes
por pessoas de sua confianga devidamente credenciadas, se

cumpridas. Desde
assumidas pelo(a) LOCATARIO(A) estao sendo fielmente
ARIO (A).
que estas visitas sejam marcadas previamente com o(a) LOCAT

8) DA RESCISAO:
convier ao(a) LOCADOR(A),
Rescindir-se-4 a locacao, se assim
caso de infragao,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, no
gao estabelecida
por parte do(a) LOCATARIO(A), de qualquer clausula ou obriga
l e encargos,
neste contrato, inclusive por simples falta de pagamento do alugue
nome a
seu
para
rir
até mesmo se o LOCATARIO(A) nao transfe
agua e esgoto se
responsabilidade do pagamento das contas de luz, gas,
se exibir o
houver, sob pena, de rescisao imediata do contrato, salvo
A) ou seu
DOR(
LOCA
comprovante dos recibos pagos em seu nome ao
procurador.

9) DA CLAUSULA PENAL:
parte do(a)
O descumprimento das disposigdes deste contrato por
meses de aluguéis
LOCATARIO(A)importara na multa convencional de 3 (trés)
ao antecipada do
vigentes a época do evento, sendo certo que no caso de rescis
restante da
tempo
prazo contratual, aplicar-se-a a multa proporcional ao

locagao, na forma do art. 4 da Lei n° 8.245/91.

10) DO SINISTROE DA DESAPROPRIAGAO:
to ficara
No caso de sinistro que prejudique o uso do imovel, este contra
porém, o sinistro
rescindido de pleno direito, desde que seja total o sinistro. Se,
contrato, o(a)
deste
apenas parcialmente atingir o apartamento objeto
se nao_preferir
LOCATARIO(A) podera optar pela rescisao do contrato,
integralmente e
considera-lo em vigor, continuando, em tal hipotese, a pagar
er solugao de
pontualmente o aluguel e demais encargos ajustados, sem qualqu
Ocorrendo a
continuidade e sem a indenizagao de qualquer espécie.
quale
sem
,
direito
pleno
desapropriagao, ficara este contrato rescindido de
almente ao(a
responsabilidade para ambas as partes, cabendo integr
nao poden
LOCADOR{(A) a importancia paga pelo poder expropriante,
LOCATARIO(A) dele reclamarindenizagao.
ED. FLAMENGO PARK TOWERS
PRAIA DO FLAMENGON°66 - BL. B- GRUPO 211/212 FLAMENGO- RIO DE JANEIRO- RJ - CEP.: 22.228-900
PABX.: Oxx (21) 2557-7499 - FAX.: Oxx (21) 2557-4784
EMAIL:j.athayde.com.br
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JORGE ALVES ATHAYDE

11) DA INTIMAGAO:

ADVOGADO

al, ou
Nenhuma intimagaéo dos Servicos de Satide Publica, Estadu
pedir
ou
prédio
o
Municipal, sera motivo para o(a) LOCATARIO(A) abandonar
estar a
rescisao deste contrato, salvo prévia vistoria judicial que prover
construgao ameagandoruinas.

42) DA TOLERANCIA:
do(a)
Se, na vigéncia deste contrato o(a) LOCADOR(A) admitir em favor
r
cumpri
fazer
de
deixar
ou
s
LOCATARIO(A), demora no pagamento dos aluguéi
podera
qualquerclausula ou condigao do presente contrato, da tolerancia jamais
es,
ser considerada como novacado ou modificagao de qualquer de suas condigé
o
todo
por
ntes,
permanecendo em vigor todas as clausulas e condicées integra
tempo contratual, inclusive suas eventuais prorrogagées.

13) DA GARANTIA CONTRATUAL:
por
Para garantir as obrigagdes assumidas neste contrato, o LOCATARIO,

OR,Titulo de
ser de seu interesse, da nesse ato, em caugao do LOCAD

,00 (vinte mil
Capitalizagao de Pagamento Unico, no valor total de R$ 20.000
Titulos de
de
icao
Subscr
reais) representado neste ato pela Proposta de
OS/A,
LIZAGA
Capitalizagdo n° 2002880588, emitido pela BRASILCAP CAPITA
nesta cidade.
o LOCADOR
| — No caso de inobservancia, que justifique sua rescisao, fica
caucionados
autorizado, apods a retomada do imoével, a resgatar o titulos
pagando-se
independentemente de_ interpelacao judicial ou extrajudicial,
o saldo
ARIO,
LOCAT
qualquer importancia que lhe seja devida e restituindo o
que porventura haja em seufavor.
em sorteio, a
Il — Fica ajustado que, caso ostitulos venham a ser contemplados
LOCADOR
o
que
pelo
importancia correspondente pertencera ao LOCATARIO,
e recebido o
se obriga a entrega-lo ao LOCATARIO, uma vez ciente do sorteio
ORobrigado a
seu valor da BRASILCAP CAPITALIZAGAOS/A. Fica o LOCAD
maximo de 20
transferir ao LOCATARIO a quantia correspondente no prazo
nao seja 0
(vinte) dias, sob pena de ser considerado depositario infiel. Caso
deste
término
do
antes
LOCATARIO encontrado, devera o LOCADORabrir
a os
outorg
prazo, CADERNETA DE POUPANGApara o que neste ato Ihe
necessarios poderes especiais de representa¢ao.
ARIO, os
ill - O LOCADORsa4oconferidos neste ato, também pelo LOCAT
titulos
dos
necessarios poderes especiais de representagao para substituigao
os termos finais
dados em cau¢ao, caso no curso da locagao venham a ocorrer
ecerao em
perman
do prazo de capitalizagdo. Nesta hipotese, os novos titulos
chaves e,de
garantia da locacdo no periodo até a efetiva entrega das
cong
demais
as
as
mantid
obrigagdes assumidas pelo LOCATARIO,
MX
o
primeir
relacionadas acima, em especial quanto ao disposto no inciso
\
FLAMENGO PARK TOWERS
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4

JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
14) DO SEGURO:
Correrao por conta do(a) LOCATARIO(A) e por ele ou ela deverao ser
pagos no ato em que o(a) LOCADOR(A) apresentar o recibo, as despesas do
seguro do imdvel, seguro esse que sera feito em nome do(a) LOCADOR(A) em
companhia de sua confianga, cuja apolice sera emitida por quantia nuncainferior

a R$ 600.000,00 ( seiscentos mil reais).
15) DA VENDA:

Em caso de alienagao do imévelo(a) LOCATARIO(A), tera o prazo de
30 (trinta) dias para exercer o seu direito de preferéncia, conforme legislagao do
inquilinato em vigor, apés vencido o prazo supra citado, o imével sera oferecido
a terceiros interessados, dentro dos dias e horarios que deverao ser marcado
antecipadamente para que os corretores possam mostrar 0 imével.

16 DA CESSAO:
O presente contrato nao podera em hipdtese alguma ser transferido, nem
podera o imével ser, total ou parcialmente emprestado, cedido, comodato e\ou
sublocado, importando a infringéncia desta clausula, a imediata rescisao do
contrato, sujeito o(a) LOCATARIO(A), bem como qualquer ocupante, o imediato
despejo, a custa dele(a), LOCATARIO(A).

17) DA ENTREGA DE GUIAS E INTIMAGOES:
O(A) LOCATARIO(A) obriga-se a entregar ao(a) LOCADOR(A) ou ao
seu procurador todas ou quaisquer intimagoes ou notificag6es das autoridades
competentes no prazo de 48 horas, sob pena de ficar responsabilizado pelo
pagamento da multa, juros, corre¢ao monetaria e o principal, proveniente da nao
entrega em prazo habil do(s) referido(s) documento(s), que serao contadas da
data da ciéncia das mesmas pelo LOCATARIO.

18) DO DOCUMENTO DAS OBRIGAGOES:
Todas as obrigacdes contidas neste contrato, bem como as do
regulamento interno do Edificio, que fazem parte integrante deste contrato,
vencer-se-ao, independentemente da interpelagao judicial ou extrajudicial, sendo
seu cumprimento obrigatério, nao sO para as partes contratantes, como para
seus herdeiros, sucessores e/ou representantes legais. No caso de ser
o
necessaria a intervencdo judicial por falta do(a) LOCATARIO(A)
do
conta
por
descumprimento das clausulas do presente contrato, correrao
mesmo, as despesas judiciais, inclusive honorarios advocaticios.
TO
PRAIA DO FLAMENGO N° 66 - BL. B- GRUPO 211/212 - ED. FLAMENGO PARK
\
0
22.228-90
CEP.:
FLAMENGO- RIO DE JANEIRO- RJ \
4
2557-478
(21)
Oxx
FAX.:
PABX.: Oxx (21) 2557-7499
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JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
49) DAS CONDIGOESDO IMOVEL:
O imével, ora locado trata-se de: Sala comercial com luminarias
embutida fluorescente branca, banheiro c/ box blindex e armario, copa
c/bancada e 01 garagem. A sala encontra-se pintada na cor branco-neve (tinta
suvinil acrilico fosco) todo piso em ceramica bege mesclado, divisorias drywall,
as portas internas e rodapés em madeira, tudo em perfeitas condigé6es de

habitabilidade sem vazamentose infiltrag6es. Se, porventura, vierem a ocorrer

posteriormente, as despesas necessarias a recuperagdo correrao por conta

do(a) LOCATARIO (A).

20) DAS OBSERVAGOES:
O imévelfoi todo fotografado e as fotos armazenadas em arquivo, que
fica fazendo parte integrante do presente Contrato de Locagao Nao Residencial.
Desta forma, devera ser entregue nas mesmas condigdes em que esta
recebendo, conforme fotos registradas em arquivo.

21) DO FORO E DA SUCESSAO:
As partes contratantes elegem o Foro da cidade do Rio de Janeiro
com renuncia expressa do domicilio a que de futuro venham ter, todas as
questées fundadas neste contrato, e obrigam-se herdeiros, sucessores e/ou
representantes legais.
E por estarem assim justos ¢ contratados, assinam o presente
contrato em trés vias de igual teor e forn ¥ p¢tante as duas testemunhas abaixo
nomeadas:

LOCATARIO(A):

.

:

INSTITUTOee SUSTENTAVEIS - CONEXSUS

FIANGA: TITULO DE CAPI ALIZACAO DA BRASILCAPS/A

joe DE ae )
LA
Y/.
1a.TESTEMUNHA:__/)/-Crey 2 NG
seresromnensfexeteCun'a.

NGO PARK TOWERS
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JORGE ALVES ATHAYDE
ADVOGADO
MANUAL DO LOCATARIO

Prezado(a) LOCATARIO(A):
Pretendemosser simples e objetivos em nosso relac
ionamento, que esperamos ser 0
mais perfeito possivel.
Para tanto, fazemos-lhe umasérie de recomend
agées que deverao ser observadas, a

fim de evitar contratemposfuturos:
1°- Com o CONTRATO DE

LOCACAOdevidamente assinado por V.Sa.
, rubrique
cada folha deste contrato e leve-o para o reconhec
imento de firma em Cartério.

2°- Imediatamente ao recebimento das chave
s, deverd V.Sa, munido do
(CONTRATO DE LOCACAO, CARTAO CNPJ
, CARTEIRA DE IDENTIDADE
E CPF) comparecer as CIAS Concessionarias
de LUZ ( LIGHT ) de seu bairro, para
efetuar a transferéncia das contas para 0 seu nome
, sujeito a imediata rescisio do
contrato, caso. V.Sa., nado cumpra naintegra esta obrig
acao, conforme clausula “ 8° ” do
CONTRATO DE LOCACAO.
3°- Quando da entrega do imével, V.Sa., dever
a nos comunicar com

antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias, para que possamos marca
r dia e hora da VISTORIA pelo
nosso VISTORIADOR, que é condi¢&o indispensa
vel para recebermos as chaves do
im6vel objeto da locacao.

4° - O imével devera ser entregue limpo, pintado
nas mesmas condigdes que foi
entregue, conformeclausula 19° e 20° do Contrato de
Locagao Nao Residencial.
Cumprindo estas observacdes e mais as disposigées
contratuais, temos a absoluta
certeza que nosso relacionamentosera 6timo e exemplar,
até o término do contrato.
Atenciosamente,

JORGE ALVES ATHAYDE
Advogado

LOCATARIO
PRAIA DO FLAMENGON° 66 - BL. B- smd 1/212 - ED.
FLAMENGO PARK TOWERS
FLAMENGO- RIO DE JANEIRO- RJ - CEP.: 22.228-900
PABX.: Oxx (21) 2557-7499 - FAX.: Oxx (21) 2557-4784
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4008309

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Acordo de Cooperação SEI nº 4008309/2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 11 de outubro de 2018
MINUTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº XX/2018
ACORDO
DE
COOPERAÇÃO QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
INSTITUTO CHICO
MENDES
DE
CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE –
INSTITUTO CHICO
MENDES
E
O
INSTITUTO
CONEXÕES
SUSTENTÁVEIS
CONEXSUS,
PARA
APOIO
DA
CONEXSUS
AO
DESENVOLVIMENTO
E IMPLEMENTAÇÃO
DE FERRAMENTAS E
PROCESSOS
DE
GESTÃO,
PLANEJAMENTO E
OPERAÇÃO
DE
RECURSOS
DA
COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL
FEDERAL.

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – Instituto Chico
Mendes, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, com inscrição
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 4008309
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no CNPJ sob o nº 08.829.974/0001-94, vinculado ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, com
sede na EQSW Complexo Administrativo Sudoeste 103/104, nº 1, Bloco C, subsolo, Torre 4,
Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-350 e jurisdição em todo o Território Nacional, doravante
simplesmente denominado Instituto Chico Mendes, sediado na EQSW 103/104 – Complexo
Administrativo, neste ato representado pelo Presidente, PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN
E CARNEIRO, brasileiro, portador do RG nº 21655851-7, SSP/SP e do CPF nº 178.946.228-26,
residente e domiciliado em Brasília/DF, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº
638, de 14 de junho de 2018, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, e publicada no
Diário Oficial da União em 15/06/2018Instituto Chico Mendes, e o INSTITUTO CONEXÕES
SUSTENTÁVEIS - CONESXUS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.980.503/0001-24, com sede
na Rua Ângelo Custódio nº 728, Cidade Velha, CEP 66.020-710, Belém/PA, doravante
denominada CONEXSUS, neste ato representado por seu Diretor Executivo, VALMIR
GABRIEL ORTEGA, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade nº 388428,
expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.129.431-34, na forma do seu
Estatuto;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 366, de 26 de abril de 2007, convertida na Lei
11.516 de 28/08/2007, cria o Instituto Chico Mendes, determinando como sua competência
a implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, através da
execução das ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes
às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, fiscalização e
monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União; da execução das
políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis, apoio ao extrativismo
e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas
pela União; do fomento e execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e
conservação da biodiversidade e do exercício do poder de polícia ambiental para a proteção
das unidades de conservação instituídas pela União, admitindo a competência supletiva do
IBAMA relativamente ao mencionado poder de polícia ambiental;
CONSIDERANDO que a CONEXSUS, é uma organização sem fins lucrativos que tem como
objetivos: acelerar a transição para a economia de baixo carbono e contribuir para o
fortalecimento da resiliência territorial, com a valorização dos ativos socioambientais, a
conservação da sociobiodiversidade e a melhoria da qualidade de vida de populações
vulneráveis; promover o desenvolvimento de um sistema de financiamento híbrido para
cadeias produtivas resilientes e a estruturação de modelos produtivos de baixo carbono,
baseados em comunidades e no engajamento de múltiplos atores da sociedade civil, setor
privado, academia e governos; e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas inovadoras
e capacitação institucional de instituições do setor público, especialmente, àquelas ligadas
à promoção do desenvolvimento sustentável e da conservação do meio ambiente.
CONSIDERANDO que a CONEXSUS administra recursos financeiros provenientes de
doação da Gordon e Betty Moore Foundation, para desenvolvimento de mecanismo
financeiro aos recursos de compensação ambiental visando à identificação de soluções
financeiras e econômicas para a consolidação e sustentabilidade das unidades de
conservação no bioma amazônico; e
CONSIDERANDO que a CONEXSUS e o Instituto Chico Mendes têm o objetivo de firmar
parceria para o desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão,
planejamento e operação da compensação ambiental federal, com foco na consolidação de
42 (quarenta e duas) Unidades de Conservação Amazônicas administradas pelo Instituto
Chico Mendes;
RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições
seguintes e regido pelos princípios da Lei 13.019/2014 e sua posterior alteração pela Lei
13.204/2015, bem como pelo Decreto 8.726/2016:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Acordo de Cooperação é o apoio ao Instituto Chico Mendes no
desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e
operação da compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas)
Unidades de Conservação Amazônicas Federais, visando a consecução de finalidade de
interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Os objetivos e as atividades para o cumprimento do objeto constante da Cláusula Primeira
estão estabelecidos no Plano de Trabalho (Anexo I), que é parte integrante deste
instrumento, para todos os fins de direito.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste Acordo de Cooperação, constituem
compromissos e responsabilidades dos partícipes, no âmbito de suas respectivas
competências institucionais:
Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe ao Instituto
Chico Mendes:
I.

Garantir o fiel cumprimento de suas atribuições estabelecidas no âmbito da legislação
aplicável;

II.

Coordenar as atividades técnicas necessárias à implementação e execução do Projeto
objeto deste Acordo de Cooperação, incluindo o envolvimento e a comunicação entre
suas Diretorias;

III.

Realizar o acompanhamento do Plano de Trabalho (Anexo I);

IV.

Elaborar o Termo de Referência para contratação da consultoria de desenvolvimento
de sistema informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental
federal, conforme item 1.1 do Anexo I, bem como elaborar as especificações técnicas
para contratação de serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho;

V.

Realizar a gestão e o monitoramento da consultoria de desenvolvimento de sistema
informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental federal;

VI.

Apoiar a CONEXSUS no levantamento de dados e informações sobre as Unidades de
Conservação beneficiadas, viabilizando o desenho de estratégias de planejamento e
financiamento;

VII.

Apoiar, analisar e validar o desenvolvimento de proposta de planejamento para
implementação dos recursos federais de compensação ambiental, visando atender às
necessidades das Unidades de Conservação beneficiadas, com base em seus objetivos
de consolidação, especificidades da compensação ambiental, demais recursos
existentes, os levantamentos realizados e as ferramentas de planejamento existentes;

VIII.

Definir os objetivos de consolidação de cada Unidade de Conservação beneficiada (ou
grupo de UCs);

IX.

Mapear e caracterizar as fontes orçamentárias e extra orçamentárias atuais e
projetadas para as Unidades de Conservação beneficiadas;

X.

Acompanhar as atividades de execução dos serviços e zelar pelo seu desempenho nas
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 4008309

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 157

condições, forma e prazos contratados pela CONEXSUS, avaliando seus resultados;
XI.

Analisar tecnicamente e aprovar os produtos/resultados/serviços de trabalhos
contratados ou apoiados pela CONEXSUS no âmbito deste Acordo de Cooperação;

XII.

Viabilizar a participação dos seus servidores lotados nas UCs em fóruns, reuniões e
treinamentos realizados pela CONEXSUS;

XIII.

Recepcionar os prestadores de serviços contratados pela CONEXSUS, supervisionar e
fornecer suporte para o adequado cumprimento dos contratos, como acesso às UCs
beneficiadas ou a informações necessárias para cumprimento do objeto deste
instrumento;

XIV.

Fornecer as informações necessárias para que a CONEXSUS possa executar os
orçamentos aprovados, bem como informar os locais de entrega e pessoal responsável
pelo acompanhamento dos serviços contratados, especificações e termos de
referência na forma e com o conteúdo exigidos pelos processos de compras e
contratações efetuadas pela CONEXSUS;

XV.

Prestar à CONEXSUS, sempre que solicitado, todo e qualquer esclarecimento relativo à
execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso necessário às informações e
documentos ligados ao Projeto;

XVI.

Informar imediatamente à CONEXSUS toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pela CONEXSUS para que o mesmo possa
atuar de forma a remediar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais
cabíveis em relação aos prestadores dos serviços; e

XVII.

Informar à CONEXSUS, por ocasião da realização de viagens necessárias e de acordo
com as previsões orçamentárias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro,
de outros órgãos governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a
execução dessas atividades, inclusive informando se são funcionários públicos ou
não.

Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à CONEXSUS
cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
I.

Implementar as ações necessárias ao cumprimento do objeto deste Acordo de
Cooperação, utilizando-se dos recursos provenientes do Grant Award Letter Agreement
# 7687 celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em 05 de
outubro de 2018;

II.

Viabilizar a contratação de profissionais técnicos capacitados para suporte ao objeto
da parceria, conforme previsto no Plano de Trabalho contido no Anexo I, mediante
especificação técnica encaminhada pelo Instituto Chico Mendes e viabilidade
financeira do projeto;

III.

Elaborar e/ou revisar Termos de Referência e especificações técnicas para contratação
de serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho;

IV.

Identificar e mapear Termos de Referência e especificações padrão, em parceria com
Instituto Chico Mendes, e propor carteiras de bens e serviços, a serem padronizados e
adquiridos e/ou contratados por meio de lotes;

V.

Apoiar o desenvolvimento de oficinas com os chefes das Unidades de Conservação
beneficiadas e os consultores contratados para trabalhar nos Termos de Referência e
especificações padrão;

VI.

Apoiar o Instituto Chico Mendes no desenvolvimento de uma metodologia de
planejamento e estratégia de consolidação das Unidades de Conservação a serem
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beneficiadas pelo projeto, projetando as demandas em termos físicos
financeiros, considerando o conjunto de opções de financiamento existente;

e

VII.

Realizar todos os pagamentos previstos nos contratos de prestação de serviço e
consultoria segundo o item ‘c’, mediante aprovação de produtos pelo Instituto Chico
Mendes;

VIII.

Manter arquivados os documentos dos processos seletivos e os comprovantes de
pagamento, de forma a atender auditorias, de acordo com os prazos previstos na
legislação nacional;

IX.

Cumprir com todas as obrigações fiscais, financeiras e trabalhistas pertinentes,
obedecendo à legislação nacional, no que tange aos contratos e aos pagamentos
realizados no âmbito deste Acordo de Cooperação;

X.

Manter equipe qualificada e suficiente para execução do objeto deste Acordo de
Cooperação, especialmente pessoa para exercer as funções de Coordenação Geral; e

XI.

Providenciar a realização de auditoria independente;

XII.

Prestar ao Instituto Chico Mendes, sempre que solicitado, todo e qualquer
esclarecimento relativo à execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso
necessário às informações e documentos ligados ao Projeto;

XIII.

Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro
dos recursos recebidos, inclusive no que se refere às despesas de custeio, de
investimento e de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019/2014; e

XIV.

Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste
Acordo de Cooperação, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública federal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido
pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes
de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014.

Subcláusula Terceira. O Instituto Chico Mendes e a CONEXSUS não serão responsáveis
solidariamente, direta ou indiretamente, por atividades e/ou obrigações que não tenha
assumido expressamente neste instrumento.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
O presente Acordo de Cooperação não prevê a transferência de recursos orçamentários
entre os partícipes, a ele não se aplicando o disposto no Decreto nº 6.170/2007, bem como
na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.
Subcláusula Única. O objeto do presente acordo será executado mediante a realização de
contratações e aquisições pela CONEXSUS em benefício do Instituto Chico Mendes, para as
Unidades de Conservação Federais beneficiadas, de acordo com o Plano de Trabalho
(Anexo I) e com a utilização de recursos provenientes do Grant Award Letter Agreement
#7687 celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em 05 de
outubro de 2018.
CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS PARTÍCIPES
Cada Partícipe responsabiliza-se pelas ações e/ou omissões praticadas por seus agentes, na
execução do objeto deste Acordo de Cooperação, obrigando-se a reparar os danos
porventura causados à outra parte ou a terceiros.
Subcláusula Única - O pessoal utilizado pelos Partícipes na execução do plano de trabalho,
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na condição de empregado ou a qualquer outro título, não terá em relação ao outro
partícipe nenhuma vinculação ou direito, ficando a cargo exclusivo de cada parte a integral
responsabilidade no que se refere a todos os seus direitos, mormente os trabalhistas e
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os Partícipes.
CLÁUSULA SEXTA - DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS
Os resultados técnicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica
decorrente dos trabalhos no âmbito do presente instrumento serão atribuídos aos
Partícipes, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e
formal dos Partícipes.
Subcláusula Única. Fica garantido o direito de cópia, conforme legislação aplicável, e o de
uso, sem qualquer ônus, à Gordon and Betty Moore Foundation.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICIDADE
Em razão do presente Acordo de Cooperação, os Partícipes assumem o compromisso de
mencionar em todos os seus atos de promoção e divulgação do projeto, objeto desta
parceria, por qualquer meio ou forma, a sua respectiva participação, assim como a
participação da Gordon and Betty Moore Foundation, nos termos do Decreto nº 6.555/2008.
Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Acordo de
Cooperação deverá ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA E MODIFICAÇÕES
O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação será de 18 (dezoito) meses, contado a
partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por
termo aditivo, mediante expressa manifestação dos Partícipes, observado o prazo máximo
de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 21 do Decreto nº 8.726/2016.
Subcláusula Única – Este acordo poderá ser alterado, durante sua vigência, mediante
termo aditivo, devidamente justificado, sendo vedada alteração de seu objeto.
CLÁUSULA NONA - DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto da parceria será acompanhada pelo Instituto Chico Mendes por meio
de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador,
objetivando a gestão adequada e regular da parceria.
Subcláusula Primeira. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do
cumprimento do objeto da parceria, o Instituto Chico Mendes:
I - designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria,
por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização
(art. 2º, inciso VI, da Lei nº 13.019/2014 e art. 61 e 63 do Decreto n. 8726/2016);
II - designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a
monitorar e avaliar a parceria, constituído por pelo menos 1 (um) servidor ocupante de
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública
federal, formalizado por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º,
inciso XI, da Lei nº 13.019/2014 e art. 49 caput do Decreto n. 8.726/2016);
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III - emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos
previstos na legislação regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento
do objeto e os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de
análise da prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019/2014, c/c
art. 60 do Decreto nº 8.726/2016);
IV - realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas
hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria
e do alcance das metas, na forma e com base nos critérios previstos na legislação (art. 52 do
Decreto nº 8.726/2016 e art. 53, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016);
V - examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto apresentado(s) pelo Ente Parceiro, na
forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento (art. 66, caput, da Lei nº
13.019/2014, c/c arts. 55 e 56 do Decreto nº 8.726/2016);
VI - poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019/2014);
VII - poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se
situem próximos ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019/2014); e
VIII - poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados,
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da
informação (art. 51, §3º, do Decreto nº 8.726/2016).
Subcláusula Segunda. Qualquer irregularidade constatada no acompanhamento e
fiscalização da execução do acordo será comunicada ao Ente Parceiro, para que, no prazo
determinado pelo Instituto Chico Mendes, proceda ao saneamento ou
apresente justificativas, informações e esclarecimentos a respeito da irregularidade.
Subcláusula Terceira. Caso o Ente Parceiro não proceda à regularização solicitada no prazo
previsto na Subcláusula Segunda, sob pena de rescisão imediata do Acordo de Cooperação,
o Instituto Chico Mendes adotará as providências previstas para a apuração das
responsabilidades administrativa e civil.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A CONEXSUS deverá apresentar prestação de contas anual, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, observando-se as regras previstas
nos arts. 59 a 61 do Decreto nº 8.726/2016, além das cláusulas constantes deste instrumento
e do plano de trabalho.
Subcláusula Primeira. Para fins de prestação de contas anual, a CONEXSUS apresentará
Relatório Parcial de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada
exercício, sendo considerado exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da
parceria, a contar da sua assinatura, na forma do art. 55 do Decreto nº 8.726/2016, com
apresentação de elementos de avaliação, mediante comprovação documental ou outros
meios previstos no Plano de Trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 25
do Decreto nº 8.726/ 2016.
Subcláusula Segunda. A comprovação de elementos para avaliação de que trata o art. 55,
§1º, do Decreto n. 8726/2016 pode ser dispensada pelo Instituto Chico Mendes quando a
exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público,
mediante justificativa prévia.
Subcláusula Terceira. O Ente Parceiro deverá apresentar justificativa na hipótese de não
cumprimento do alcance das metas.
Subcláusula Quarta. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da
produção de relatório técnico de monitoramento e avaliação nas hipóteses do art. 60 e §1º
do Decreto nº 8.726/2016
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do Decreto nº 8.726/2016
Subcláusula Quinta. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá os
elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014 e aqueles indicados no art.
61 do Decreto nº 8.726/2016
Subcláusula Sexta. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise
do Relatório Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.
Subcláusula Sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, contado de seu recebimento.
Subcláusula Oitava. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do
relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação, sendo que as sanções previstas neste instrumento poderão ser
aplicadas independentemente das providências adotadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
A CONEXSUS prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos vinculados ao ajuste,
observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a
58 e 62 a 70 do Decreto nº 8.726/2016, além das cláusulas constantes deste instrumento e do
plano de trabalho.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance
das metas. A prestação de contas apresentada pela CONEXSUS deverá conter elementos
que permitam ao Instituto Chico Mendes avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto
foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período
de que trata a prestação de contas.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a CONEXSUS deverá
apresentar Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do
término da vigência da parceria. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias,
mediante justificativa e solicitação prévia da CONEXSUS, na forma do art. 55 do Decreto
8.726/2016, bem como elementos de avaliação, mediante comprovação documental ou
outros meios previstos no Plano de Trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do
art. 25 do Decreto nº 8.726/2016.
Subcláusula Terceira A comprovação de elementos para avaliação de que trata o art. 55, §1º,
do Decreto n. 8726/2016 pode ser dispensada pelo Instituto Chico Mendes quando a
exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público,
mediante justificativa prévia.
Subcláusula Quarta. A análise da prestação de contas final pelo Instituto Chico Mendes
será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria,
que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de
trabalho, e considerará:
I.
II.

Relatório Final de Execução do Objeto;
os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a
um ano;

III.

relatório de visita técnica in loco, quando houver; e

IV.

relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver.

Subcláusula Quinta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico
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conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e
poderá concluir pela:
I.

aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e
das metas da parceria;

II.

aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o
objeto e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou

III.

rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:

a.

omissão no dever de prestar contas;

b.

descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de
trabalho; e

c.

dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.

Subcláusula Sexta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na
avaliação dos efeitos da parceria, de que trata o parágrafo único do art. 63 do Decreto nº
8.726, de 2016, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das
metas previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Sétima. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade
responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a
subdelegação.
Subcláusula Oitava. O prazo de análise da prestação de contas final pelo Instituto Chico
Mendes será de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de
Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser
prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300
(trezentos) dias.
Subcláusula Nona. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua
eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I.

não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas
parcerias; e

II.

não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam
ter sido causados aos cofres públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
Quando a CONEXSUS der causa à execução da parceria em desacordo com o Plano de
Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, o Instituto Chico
Mendes poderá aplicar-lhe as sanções na forma do art. 73 da Lei nº 13.019/2014, e do art. 71
do Decreto nº 8.726/2016.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas, em decorrência da operacionalização
deste Instrumento, serão resolvidos mediante acordo entre os Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 4008309

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 163

O presente Instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, em caso de superveniência de norma legal que o torne
impraticável, ou pelo não cumprimento das obrigações ora assumidas, ou denunciado por
consenso dos Partícipes, a qualquer tempo, mediante notificação expressa com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias corridos.
Subcláusula única - Ficam assegurados o prosseguimento e conclusão dos trabalhos em
curso, salvo decisão contrária acordada entre os Partícipes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Acordo de Cooperação ou dos aditamentos que impliquem em
alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste
instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da
União, a qual deverá ser providenciada pelo Instituto Chico Mendes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Acordo de Cooperação, que não possam
ser resolvidas pela mediação administrativa, com a participação de órgão encarregado de
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, as partes elegem
o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, ressalvados os casos de
competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF.
E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente Acordo de Cooperação e
disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações SEI,
conforme Portaria Instituto Chico Mendes nº 56, de 27 de maio de 2016, o qual, depois de
lido e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes.

Brasília/DF,

de outubro de 2018.

(Assinado eletronicamente)
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(Assinado eletronicamente)
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo do Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 17/10/2018, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a), em 17/10/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4008309 e o
código CRC 1C91AC2B.

Minuta de Acordo de Cooperação COCAM 4008309

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 165

02070.007128/2018-33
Número Sei:4008387

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Plano de Trabalho

1. DA IDENTICAÇÃO DOS PARTÍCIPES
1.1. Instituto Chico Mendes
a) Razão Social: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
b) CNPJ: 08.829.974/0001-94
c) Endereço: EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste

d) Cidade: Brasília

e) UF: Distrito
Federal

g) Site Institucional: www.icmbio.gov.br

f) CEP: 70.670-350

h) Telefones: (61) 2028-9001

i) Responsável Legal: Paulo Henrique Marostegan e Carneiro
j) Cargo/Função: Presidente do Instituto Chico
Mendes
l) CPF: 178.946.228-26

k) E-mail: paulo.carneiro@icmbio.gov.br

m) RG: 218556517 - SSP/SP

1.2. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
a) Razão Social: Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
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b) CNPJ: 10.980.503/0001-24

c) Inscrição Estadual: Isento

c) Endereço: Rua Ângelo Custódio, 728 — Estação 213, Bairro Cidade Velha
d) Cidade: Belém

e) UF: Pará f) CEP: 66020-710

g) Site Institucional: www.conexsus.org

h) Telefones: 41-99686-7973

i) Responsável Legal: Valmir Gabriel Ortega
j) Cargo/Função: Diretor Executivo
l) CPF: 368.129.431-34

k) E-mail: valmir.ortega@conexsus.org
m) RG: 388 428 SSP/MS

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. Título do Projeto:
Consolidação da Compensação Ambiental na Amazônia
2.2. Identificação do Objeto:
Cooperação técnica para o desenvolvimento de instrumentos que auxiliem na gestão da
informação, no planejamento e na aplicação dos recursos de compensação ambiental
visando a implementação de 42 unidades de conservação da Amazônia.
2.3. Contexto
O presente projeto tem como objetivo principal desbloquear o potencial da compensação
ambiental, na Amazônia Brasileira, como um dos principais instrumentos de
financiamento da consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e da
sustentabilidade do Programa Arpa para a Vida.
O volume de recursos da compensação ambiental destinado às UCs da Amazônia é de
aproximadamente 300 milhões de reais, incluindo recursos em processo de destinação pelo
Comitê de Compensação Federal.
O novo modelo de execução da compensação ambiental, no âmbito federal, aprovado pelo
Congresso Brasileiro, no último dia 24 de abril, autoriza a seleção de um banco público para
gestão de um fundo de compensações e para a execução dos recursos, a partir de planos de
aplicação elaborados pelo ICMBio.
Essa nova modalidade de execução poderá acelerar significativamente o processo de
implantação e consolidação das UCs Federais no bioma Amazônico e no Brasil.
Adicionalmente, o desbloqueio desse instrumento de financiamento do sistema federal de
unidades de conservação deverá complementar de forma sinérgica os recursos
orçamentários do ICMBio, amplificando os impactos positivos na consolidação do SNUC.
Para assegurar os potenciais impactos positivos da nova legislação, é necessário promover o
desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão dos recursos da compensação ambiental
e ofertar instrumentos de planejamento aos gestores das unidades de conservação, de
modo a otimizar a alocação, a programação e a execução desses recursos.
Minuta de Plano de Trabalho COCAM 4008387

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 167

A Conexsus identificou a oportunidade de apoio financeiro da Fundação Beth e Gordon
Moore para uma iniciativa de suporte técnico ao ICMBio. O presente plano de trabalho é
resultante da aprovação desse apoio financeiro, pela Fundação Moore, e a consequente
disponibilidade de capacidade de suporte técnico ao ICMBio no desenvolvimento de novas
ferramentas de planejamento e gestão dos recursos da compensação ambiental federal.
3. MATRIZ DAS METAS, DOS PRODUTOS, DAS ATIVIDADES E DOS INDICADORES
METAS

PRODUTO

Desenvolver
e implantar
sistema
informatizado
de gestão dos
processos de
compensação
ambiental

1. Sistema
informatizado de
gestão dos
processos de
compensação
ambiental

Apoiar a
elaboração de
novos fluxos
processuais e
sistemática de
planejamento
e execução da
compensação
ambiental.

2. Manual online
dos fluxos
processuais do
planejamento dos
recursos da
compensação
ambiental e das
especificações
técnicas dos bens e
serviços a serem
executados.

3. Estudo de caso
Apoiar a
sobre execução
elaboração de direta – lições
Diretrizes de aprendidas de caso
Execução
selecionada de
Direta dos
experiência de
recursos de
execução dos
compensação recursos
ambiental
diretamente pelo
empreendedor.

4. Documento de
Apoiar a
orientação
elaboração de estratégica sobre
plano de
oportunidade de
reorientação alocação dos

ATIVIDADES

INDICADORES
Novo sistema
1.1. Especificar os módulos do Sistema, a
informatizado
partir dos fluxos processuais da
de gestão dos
compensação ambiental.
processos de
1.2. Desenvolver e validar os módulos do
compensação
Sistema, junto com as equipes técnicas do
ambiental
ICMBio.
criado e com os
1.3. Implementar os módulos em ciclos de
módulos
treinamentos com os técnicos e gestores do
mínimos
ICMBio.
implementados.
2.1. Promover o mapeamento dos fluxos
processuais da compensação ambiental,
desde a origem das obrigações de
compensação, no IBAMA, à estruturação
Novos fluxos
das demandas e coordenação da execução, processuais e
no ICMBio, até à operacionalização da
sistemática de
execução e prestação de contas, pelo Banco planejamento
Público contratado para gestão do Fundo
da aplicação da
de Compensação Ambiental.
compensação
2.2. Elaborar especificações técnicas
ambiental
padronizadas para os bens e serviços
foram
comuns a serem executados com recursos implementados.
da compensação ambiental.
5 oficinas de
2.3. Realizar oficinas com os gestores de
planejamento e
UCs da Amazônia para definição da
capacitação
metodologia de planejamento da aplicação realizadas.
dos recursos da compensação ambiental,
reunindo todas as coordenações regionais
do ICMBio na Amazônia.

3.1. Realizar estudo de caso e compilação
das lições aprendidas em processo de
execução direta, selecionado a partir da
indicação do ICMBio.
3.2. Consolidação de documento contendo
diretrizes para execução direta.

4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de financiamento
do SNUC e ainda não regulamentados ou
em operação (p.ex. compensação de
reserva legal, dação em pagamento, entre
outros).
4.2. Realizar oficinas com gestores do
ICMBio para definição de novas
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estratégica de
operação dos
recursos de
compensação
ambiental

recursos da
compensação
ambiental, frente a
outras fontes
potenciais de
financiamento.

possibilidade de alocação de recursos para
o financiamento do SNUC, incluindo a
compensação de reserva legal e outros já
previstos em legislação.
4.3. Consolidação de documento contendo
diretrizes estratégicas para a alocação dos
recursos de compensação ambiental e a
integração de novas fontes de
financiamento ao SNUC.

ambiental
elaborado e em
implementação.
2 oficinas com
gestores do
ICMBio
realizadas.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

CRONOGRAMA
mensal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1. Especificar os módulos do Sistema,
a partir dos fluxos processuais da
X X X X
compensação ambiental.
1.2. Desenvolver e validar os módulos
do Sistema, junto com as equipes
X X X
técnicas do ICMBio.
1.3. Implementar os módulos em ciclos
de treinamentos com os técnicos e
gestores do ICMBio.
2.1. Promover o mapeamento dos
fluxos processuais da compensação
X X X X
ambiental.
2.2. Realizar oficinas para definição da
metodologia de planejamento da
aplicação da compensação ambiental.
3.1. Realizar estudo de caso e
compilação das lições aprendidas em
X X X X
processo de execução direta.
3.2. Consolidação de documento
contendo diretrizes para execução
direta.
4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de
financiamento do SNUC e ainda não
regulamentados ou em operação.
4.2. Realizar oficinas com gestores do
ICMBio para definição de novas
possibilidade de alocação de recursos
para o financiamento do SNUC.
4.3. Consolidação de documento de
diretrizes estratégicas para a alocação
dos recursos e a integração de novas
fontes de financiamento ao SNUC.

X

X X X X X X

X

X

X X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X

X X X

X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X

Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 17/10/2018, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a), em 17/10/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4008387 e o
código CRC B990E11C.
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4011339

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Extrato
Referência: Parceira entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e
Organização da Sociedade Civil. Inexigibilidade de Chamamento Público – Acordo de
Cooperação
Base Legal: Artigo 31 da Lei Federal Nº 13.019/14.
Organização da Sociedade Civil Proponente: Instituto Conexões Sustentáveis - CONESXUS
Objeto: Cooperação mútua para apoio ao Instituto Chico Mendes no desenvolvimento e
implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e operação da
compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas) Unidades de
Conservação Amazônicas Federais.
Período: dezoito meses.
Valor total do repasse: Parceria entre administração pública e organização da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, sem envolvimento de transferência de recursos financeiros,
com base nos Art. 31 e 32 da Lei nº. 13.019/2014.
Justificativa para a Inexigibilidade de Chamamento Público: em razão à celebração do Grant
Award Letter Agreement # 7687 entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em
05 de outubro de 2018, justifica-se a inexigibilidade conforme hipótese constante no artigo 31,
inciso I, da Lei 13.1019/2014.

Brasília, XX de Outubro de 2018.
SILVANA CANUTO MEDEIROS
Diretora de Planejamento, Administração e Logística Substituta
Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 17/10/2018, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a), em 17/10/2018, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4011339 e o
código CRC F7E6D3F1.
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4011531
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Nota Técnica nº 38/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília-DF, 11 outubro de 2018

Assunto: análise das considerações do Parecer 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU
(3895561)

1. DESTINATÁRIO
Coordenação Geral de Planejamento Operacional e Orçamento
2. INTERESSADO
Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus
3. REFERÊNCIA
3.1. Parecer 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (3895561)
3.2. Ofício Conexsus s/n - Resposta ao Of.264/2018 (4008131)
3.3. Lei nº 13.668, de 28 de maio de 2018
3.4. Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
3.5. Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016
4. ANÁLISE TÉCNICA
4.1. A presente Nota Técnica tem como objetivo instruir o referido processo em
complementação
às
informações
presentes
na
Nota
Técnica
nº
34/2018/COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio (3800815), face às observações trazidas à
discussão no Parecer 00256/2018/COMAD/PFE-ICMBIO/PGF/AGU (3895561) ao analisar a
viabilidade de celebração da parceria com o Instituto Conexões Sustentáveis – Conexsus;
4.2. Conforme estatuiu a Procuradoria desta autarquia na conclusão do Parecer supracitado,
“com relação a minuta apresentada e ao seu aspecto material, opinando-se pelo
prosseguimento do feito, desde que atendidas as observações feitas por esta Procuradoria nos
itens, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 48 e 49.” Em
atenção as observações, apresenta-se considerações aos itens propostos:
Itens 17, 20 e 21: registra-se que o Acordo a ser celebrado não importará em transferência de
recursos financeiros entre as partes, limitando-se apenas a produtos intelectuais ou
materiais, elencados no Plano de Trabalho, conforme o disposto na Cláusula Quarta da
minuta do Acordo de Cooperação (4008309). Reitera-se ainda que o objeto do Acordo visa o
desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão e a oferta de instrumentos de
planejamento pela Conexsus para otimizar a aplicação dos recursos de compensação
ambiental destinados às unidades de conservação conforme art. 36 da Lei nº 9985/2000;
Item 22: o Plano de Trabalho apresentado encontra-se de acordo com as legislações citadas
naquilo que cabe ao modelo de Acordo de Cooperação, contendo identificação do objeto a
ser executado, com definição das metas a serem atingidas, etapas e indicadores de
Nota Técnica 38 (4011531)
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avaliação;
Itens 23, 28, 29, 30, 40 e 41: assevera-se, a partir da documentação encaminhada pela
Conexsus, especificamente quanto aos comprovantes de experiência prévia e de
capacidade técnica e operacional apresentados (3961021, p. 12-44, p. 59-69), a
compatibilidade da organização com as questões de conservação da biodiversidade. Este
propósito também é materializado no Estatuto da organização, conforme ratificado no
expediente encaminhado em 11 de outubro de 2018 (4008131), que explicita o objetivo para
com a “preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento
sustentável”, alcançado por meio de execução ou apoio à “programas, ações e projetos que
promovam o desenvolvimento sustentável e a conservação da biodiversidade, e proteção do
patrimônio cultural material e imaterial”, por conta própria ou em cooperação com
terceiros. Destaca-se que tais objetivos se coadunam com a missão institucional da
autarquia. A respeito das observações realizadas quanto a fiscalização das ações do Plano
de Trabalho, destaca-se que os procedimentos para fiscalização foram explicitados na
minuta do Acordo de Cooperação, com a adequação da Cláusula Nona e a consequente
inserção das Cláusulas Décima e Décima Primeira, para melhor adequação da redação. Tais
alterações tomaram por base minuta de Acordo de Cooperação elaborada pela PFE/ICMBio
resultante do Grupo de Trabalho de Parcerias (instituído no âmbito do ICMBio conforme
Portaria nº200/2018, de abril de 2018), baseada no modelo de Termo de Colaboração
disponível no site da AGU.
Itens 24 e 34: a documentação necessária à instrução processual, exigida na Lei nº 13.019, de
2014, e no Decreto 8.726, de 2016, foi apresentada pela Conexsus conforme expedientes
encaminhados em 1º de outubro de 2018 (3961021) e em 11 de outubro de 2018 (4008131).
Apresenta-se abaixo a lista de verificação dos documentos:
Lista de Documentos
Páginas
Lei nº 13.019, de 2014
Art. 33. Para celebrar as parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão
ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 3961021, p.
e social;
45
III - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja
transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos
3961021, p.
desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade
52
extinta;
IV - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
3961021, p.
com as Normas Brasileiras de Contabilidade;
52
V - possuir:
a) no mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo,
comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
3961021, p.
conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios,
05
do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos
por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;
3961021, p.
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
12-44
natureza semelhante;
3961021, p.
59-69
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o
3961021, p.
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
07
cumprimento das metas estabelecidas.
Art. 34
as organizações da sociedade civil deverão apresentar:
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de 3961021, p.
dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
02-04
III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia
3961021, p.
do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
45-58
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;
3961021, p.
V - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
06
VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número
e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
3961021, p.
Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um
11
deles;
4008169
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VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço
por ela declarado;
Decreto 8.726, de 2016
Art. 26
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, três anos
com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes,
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou
privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da
sociedade civil;
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil,
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico,
número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
VIII - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil
funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de
locação;
IX - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com
informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das
vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar
descritas no documento; e
X - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a
existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.
§ 1º A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil
independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de
espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria.
§ 2º Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos
incisos IV a VI do caput, as certidões positivas com efeito de negativas.
§ 3º A critério da organização da sociedade civil, os documentos previstos nos
incisos IV e V do caput poderão ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço
Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando
disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.
§ 4º As organizações da sociedade civil ficarão dispensadas de reapresentar as
certidões de que tratam os incisos IV a VI do caput que estiverem vencidas no
momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente.
§ 5º A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos
societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.
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Art. 27. - Declarações
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública federal; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público,
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão
ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; e
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública federal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão
ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração
pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei
comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens,
direitos e valores.

3961021, p.
10

3961021, p.
10

3961021, p.10

Item 25: em atenção ao exposto no respectivo item, ressalta-se que a execução do Plano de
Trabalho buscará impulsionar a execução dos recursos de compensação ambiental a partir
do desenvolvimento de ações que permitam aprimorar o planejamento das unidades de
conservação, definição de fluxos processuais, e especificações padrão de bens e serviços. O
trabalho a ser desenvolvido inicialmente em unidades de conservação do bioma amazônico
será referencial para as demais unidades e necessário para subsidiar a execução dos
recursos pela instituição financeira que criará e administrará o Fundo de Compensação
Ambiental, viabilizado a partir da Lei nº 13.668, de 2018. Ademais, inclui-se dentre os
produtos da parceria o desenvolvimento de sistema informatizado para gerenciar
informações relacionadas a compensação ambiental que auxiliará na consecução do objeto;
Item 31: conforme exposto anteriormente, o atendimento aos requisitos mencionados
encontra-se comprovado na documentação apresentada pela organização (3961021, p.10 e
4008131);
Item 32: comprovada a celebração do Grant Award Letter Agreement # 7687 entre a Gordon
and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em 05 de outubro de 2018, conforme
documento 4008157, observando-se a orientação consignada no Parecer da PFE/ICMBio,
adequa-se a justificativa da inexigibilidade do chamamento público àquela constante no
artigo 31, inciso I, da Lei 13.1019/2014. Face ao ajuste, requer-se que extrato desta
justificativa deve ser publicada no sítio oficial desta Autarquia e, a critério, também no
Diário Oficial da União, abrindo-se prazo de cinco (5) dias para apresentação de
impugnações, conforme o disposto no art. 32 da referida Lei.
Item 33: esclarece-se que a capacidade técnica e operacional do Instituto Conexões
sustentáveis resta comprovada por intermédio da documentação apresentada pela
organização, especificamente pela Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
(3961021, p.10), bem como pela apresentação de comprovantes de prévia experiência no
desenvolvimento de atividades similares, conforme cópias de instrumentos congêneres
celebrados com o Instituto Pesquisas Ecológicas – IPÊ (3961021, p.28-44) e com a GIZ
(3961021, p.60-69);
Itens 35 e 36: a respeito das observações colocadas nos referidos itens cabe esclarecer que a
minuta do Acordo de Cooperação (3803827) submetida para análise da PFE/ICMBio não
dispunha de forma precisa a informação do prazo de vigência na Cláusula Oitava do
instrumento, uma vez que esta informação seria obrigatoriamente atualizada quando da
disponibilização da versão final do Acordo para assinatura. Entretanto, conforme disposto
no cronograma de execução presente no Plano de Trabalho, registra-se que a vigência inicial
do acordo limitar-se-á ao período de dezoito meses, podendo ser prorrogado até o prazo de
cinco anos, conforme permite o Decreto 8.726, de 2016. Esta informação foi atualizada na
minuta de Acordo de Cooperação 4008309;
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Item 38: embora não haja previsão em legislação de tal condição como impeditivo para
prosseguimento do Acordo, entende-se que resta superado haja vista manifestação exarada
no Ofício SEI nº 800/2018-GABIN/ICMBio (3620689), pela Presidência da autarquia, em
resposta à Conexsus, concedendo anuência à proposta apresentada;
Item 39: a aprovação prévia do Plano de Trabalho ocorreu conforme o expediente
encaminhado pela Conexsus em 11 de outubro de 2018 (4008131);
Item 44: às considerações expostas, ressalta-se que o objeto do presente Acordo de
Cooperação não se configura como um acordo de caráter genérico. O objeto da parceria
proposta centra-se na estruturação e desenvolvimento de procedimentos que
potencializem a execução dos recursos de compensação ambiental, cujos os produtos
resultantes restam claramente detalhados nos Plano de Trabalho (4008387) anexo;
Item 48: informa-se que a designação do gestor da parceria, assim como a designação de
comissão de monitoramento e avaliação, foi consignada na Cláusula Nona do texto revisado
da minuta do Acordo (4008309), e será realizada previamente à celebração, formalizada por
meio da Publicação do ato no DOU;
Item 37 e Item 49: considerando a ausência de transferência de recursos financeiros entre as
partes, ratifica-se a utilização do Acordo de Cooperação como instrumento para celebração
da parceria;
5. CONCLUSÃO
5.1. Observadas as considerações solicitadas pela PFE/ICMBio, depreende-se que a proposta
de Acordo de Cooperação está apta a ser apreciada e posteriormente assinada pela
Presidência deste Instituto, restando pendente o atendimento do disposto no art. 32 da Lei
nº 13.019, de 2014, quanto a publicação do extrato da justificativa para inexigibilidade.

(Assinado eletronicamente)
HEITOR RIBEIRO CAMPOS BARROS
Analista Administrativo
De acordo. À CGPLAN/DIPLAN, para apreciação e encaminhamentos posteriores.
(Assinado eletronicamente)
TATIANA MENDONÇA FAJARDO GONÇALVES
Coordenadora de Compensação Ambiental

Documento assinado eletronicamente por Heitor Ribeiro Campos Barros, Analista
Administrativo, em 17/10/2018, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a), em 17/10/2018, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4011531 e o
código CRC 69827A0A.

Nota Técnica 38 (4011531)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 177

Nota Técnica 38 (4011531)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 178

02070.007128/2018-33
Número SEI:4030043

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: DIPLAN
Assunto: Parceira entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e
Organização da Sociedade Civil. Inexigibilidade de Chamamento Público – Acordo de
Cooperação
Encaminhamos para apreciação e assinatura a Minuta de Extrato COCAM 4011339, com
vistas a adequar a justificativa de inexigibilidade de chamamento público para celebração
de Acordo de Cooperação, considerando o disposto no Parecer 00256/2018/COMAD/PFEICMBIO/PGF/AGU (3895561).

Brasília, 17 de outubro de 2018
FLAVIA OLIVEIRA
Coordenadora Geral - CGPLAN / DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 17/10/2018, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4030043 e o
código CRC 01E46012.

Despacho Interlocutório CGPLAN 4030043
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4036523

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Extrato
Referência: Parceira entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e
Organização da Sociedade Civil. Inexigibilidade de Chamamento Público – Acordo de
Cooperação
Base Legal: Artigo 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Organização da Sociedade Civil Proponente: Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
Objeto: Cooperação mútua para apoio ao Instituto Chico Mendes no desenvolvimento e
implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e operação da
compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas) Unidades de
Conservação Amazônicas Federais.
Período: dezoito meses.
Valor total do repasse: Parceria entre administração pública e organização da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, sem envolvimento de transferência de recursos financeiros,
com base nos Art. 31 e 32 da Lei nº. 13.019/2014.
Justificativa para a Inexigibilidade de Chamamento Público: em razão à celebração do Grant
Award Letter Agreement # 7687 entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em
05 de outubro de 2018, justifica-se a inexigibilidade conforme hipótese constante no artigo 31,
inciso I, da Lei 13.1019/2014.

Brasília, 18 de outubro de 2018.
SILVANA CANUTO MEDEIROS
Diretora de Planejamento, Administração e Logística Substituta
Documento assinado eletronicamente por Silvana Canuto, Diretor(a), em
18/10/2018, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Extrato DIPLAN 4036523
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4036523 e o
código CRC 3E1BE23C.

Extrato DIPLAN 4036523

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 181

02070.007128/2018-33
Número SEI:4036579

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: DCOM/GABIN
Assunto: Publicação de extrato no site do ICMBio
Senhor(a) Chefe,

1.

Versa a presente demanda sobre a celebração de Acordo de
Cooperação com o Instituto Conexões Sustentáveis - Conexsus, cujo objeto é o apoio
ao Instituto Chico Mendes no desenvolvimento e implementação de ferramentas e
processos de gestão, planejamento e operação da compensação ambiental, com foco
na consolidação de 42 (quarenta e duas) Unidades de Conservação Amazônicas
Federais, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco,
conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

2.

Dessa forma, encaminhamos os presentes autos para publicação
do Extrato SEI 4036523, no sítio eletrônico deste ICMBio, no intuito de publicizar
a justificativa de inexigibilidade de chamamento público.

3.

Por fim, colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas e
auxílio no que mais acusar necessário.

Brasília, 18 de outubro de 2018
SILVANA CANUTO MEDEIROS
Diretora
Documento assinado eletronicamente por Silvana Canuto, Diretor(a), em
18/10/2018, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4036579 e o
código CRC F4851E6E.
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4043831

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9284/9280
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: ASSESSORIA DA DIPLAN - ICMBio
Assunto: Publicação no portal
Prezados,
Conforme solicitado, informo que o conteúdo foi publicado no site do ICMBio. Por gentileza
conferir em:

http://www.icmbio.gov.br/portal/licitacoes1/editais?id=9394:editais-diversos-2018

Att,

Luanny Vergínio Noleto
Divisão de Comunicação Social - DCOM
Documento assinado eletronicamente por Luanny Maria Mendonça Verginio
Noleto, Técnico Administrativo, em 19/10/2018, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4043831 e o
código CRC 332ACCD4.

Despacho Interlocutório DCOM 4043831
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4072603

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Coordenação
CGPLAN/DIPLAN/ICMBio

Geral

de

Planejamento

Operacional

e

Orçamento

-

Assunto: Publicação de extrato no site do ICMBio
Senhora Coordenadora-Geral,

1.

Encaminhamos os presentes autos para ciência da disponibilização
do Extrato SEI 4036523, no sítio eletrônico deste ICMBio, no intuito de publicizar
a justificativa de inexigibilidade de chamamento público.

2.

Nesse sentido, solicitamos que sejam realizados os procedimentos
subsequentes.

Brasília, 25 de outubro de 2018
SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES
Chefe de Divisão
Documento assinado eletronicamente por Sandra Trevizoli Silveira Gomes, Chefe,
em 26/10/2018, às 10:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4072603 e o
código CRC 77EB27D5.

Despacho Interlocutório DIPLAN 4072603
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Número SEI:4078101

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: DIPLAN
Assunto: disponibilização Acordo de Cooperação.
Finalizado o prazo de 5 dias da publicação do Extrato (4036523) da
justificativa de inexigibilidade de chamamento público, atendido o disposto no art. 32 da
Lei nº 13.019, de 2014, encaminha-se o respectivo processo para apreciação e as
providências necessárias visando a assinatura da Minuta de Acordo de Cooperação
(4008309) pela Presidência.

Brasília, 26 de outubro de 2018
TATIANA MENDONÇA FAJARDO GONÇALVES
Coordenadora-Geral Substituta
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Coordenador(a) Geral Substituto, em 30/10/2018, às 01:43, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4078101 e o
código CRC 6D7983C5.

Despacho Interlocutório COCAM 4078101
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4088803

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

19/2018
ACORDO DE COOPERAÇÃO

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO
DA
BIODIVERSIDADE
–
INSTITUTO CHICO MENDES E O INSTITUTO
CONEXÕES SUSTENTÁVEIS - CONEXSUS, PARA
APOIO DA CONEXSUS AO DESENVOLVIMENTO E
IMPLEMENTAÇÃO
DE
FERRAMENTAS
E
PROCESSOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E
OPERAÇÃO DE RECURSOS DA COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL FEDERAL.

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – Instituto Chico
Mendes, Autarquia Federal, criada pela Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, com inscrição
no CNPJ sob o nº 08.829.974/0001-94, vinculado ao MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, com
sede na EQSW Complexo Administrativo Sudoeste 103/104, nº 1, Bloco C, subsolo, Torre 4,
Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70.670-350 e jurisdição em todo o Território Nacional, doravante
simplesmente denominado Instituto Chico Mendes, sediado na EQSW 103/104 – Complexo
Administrativo, neste ato representado pelo Presidente, PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E
CARNEIRO, brasileiro, portador do RG nº 21655851-7, SSP/SP e do CPF nº 178.946.228-26,
residente e domiciliado em Brasília/DF, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº
638, de 14 de junho de 2018, do Ministro de Estado do Meio Ambiente, e publicada no Diário
Oficial da União em 15/06/2018Instituto Chico Mendes, e o INSTITUTO CONEXÕES
SUSTENTÁVEIS - CONESXUS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 10.980.503/0001-24, com sede na
Rua Ângelo Custódio nº 728, Cidade Velha, CEP 66.020-710, Belém/PA, doravante
denominada CONEXSUS, neste ato representado por seu Diretor Executivo, VALMIR
GABRIEL ORTEGA, brasileiro, casado, geógrafo, portador da cédula de identidade nº 388428,
expedida pela SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.129.431-34, na forma do seu Estatuto;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 366, de 26 de abril de 2007, convertida na Lei
11.516 de 28/08/2007, cria o Instituto Chico Mendes, determinando como sua competência a
implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, através da
Acordo de Cooperação 19 (4088803)
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execução das ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, referentes
às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, fiscalização e
monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União; da execução das
políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis, apoio ao extrativismo e
às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela
União; do fomento e execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e
conservação da biodiversidade e do exercício do poder de polícia ambiental para a proteção
das unidades de conservação instituídas pela União, admitindo a competência supletiva do
IBAMA relativamente ao mencionado poder de polícia ambiental;
CONSIDERANDO que a CONEXSUS, é uma organização sem fins lucrativos que tem como
objetivos: acelerar a transição para a economia de baixo carbono e contribuir para o
fortalecimento da resiliência territorial, com a valorização dos ativos socioambientais, a
conservação da sociobiodiversidade e a melhoria da qualidade de vida de populações
vulneráveis; promover o desenvolvimento de um sistema de financiamento híbrido para
cadeias produtivas resilientes e a estruturação de modelos produtivos de baixo carbono,
baseados em comunidades e no engajamento de múltiplos atores da sociedade civil, setor
privado, academia e governos; e apoio ao desenvolvimento de políticas públicas inovadoras e
capacitação institucional de instituições do setor público, especialmente, àquelas ligadas à
promoção do desenvolvimento sustentável e da conservação do meio ambiente.
CONSIDERANDO que a CONEXSUS administra recursos financeiros provenientes de doação
da Gordon e Betty Moore Foundation, para desenvolvimento de mecanismo financeiro aos
recursos de compensação ambiental visando à identificação de soluções financeiras e
econômicas para a consolidação e sustentabilidade das unidades de conservação no bioma
amazônico; e
CONSIDERANDO que a CONEXSUS e o Instituto Chico Mendes têm o objetivo de firmar
parceria para o desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão,
planejamento e operação da compensação ambiental federal, com foco na consolidação de 42
(quarenta e duas) Unidades de Conservação Amazônicas administradas pelo Instituto Chico
Mendes;

RESOLVEM celebrar o presente Acordo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições
seguintes e regido pelos princípios da Lei 13.019/2014 e sua posterior alteração pela Lei
13.204/2015, bem como pelo Decreto 8.726/2016:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente Acordo de Cooperação é o apoio ao Instituto Chico Mendes no
desenvolvimento e implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e
operação da compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas)
Unidades de Conservação Amazônicas Federais, visando a consecução de finalidade de
interesse público e recíproco, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
Os objetivos e as atividades para o cumprimento do objeto constante da Cláusula Primeira
estão estabelecidos no Plano de Trabalho (Anexo I), que é parte integrante deste instrumento,
Acordo de Cooperação 19 (4088803)
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para todos os fins de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES
A fim de alcançar os objetivos estabelecidos neste Acordo de Cooperação, constituem
compromissos e responsabilidades dos partícipes, no âmbito de suas respectivas
competências institucionais:
Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe ao Instituto
Chico Mendes:
1. Garantir o fiel cumprimento de suas atribuições estabelecidas no âmbito da legislação
aplicável;
2. Coordenar as atividades técnicas necessárias à implementação e execução do Projeto
objeto deste Acordo de Cooperação, incluindo o envolvimento e a comunicação entre
suas Diretorias;
3. Realizar o acompanhamento do Plano de Trabalho (Anexo I);
4. Elaborar o Termo de Referência para contratação da consultoria de desenvolvimento de
sistema informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental federal,
conforme item 1.1 do Anexo I, bem como elaborar as especificações técnicas para
contratação de serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho;
5. Realizar a gestão e o monitoramento da consultoria de desenvolvimento de sistema
informatizado de gestão e monitoramento da compensação ambiental federal;
6. Apoiar a CONEXSUS no levantamento de dados e informações sobre as Unidades de
Conservação beneficiadas, viabilizando o desenho de estratégias de planejamento e
financiamento;
7. Apoiar, analisar e validar o desenvolvimento de proposta de planejamento para
implementação dos recursos federais de compensação ambiental, visando atender às
necessidades das Unidades de Conservação beneficiadas, com base em seus objetivos
de consolidação, especificidades da compensação ambiental, demais recursos
existentes, os levantamentos realizados e as ferramentas de planejamento existentes;
8. Definir os objetivos de consolidação de cada Unidade de Conservação beneficiada (ou
grupo de UCs);
9. Mapear e caracterizar as fontes orçamentárias e extra orçamentárias atuais e projetadas
para as Unidades de Conservação beneficiadas;
10. Acompanhar as atividades de execução dos serviços e zelar pelo seu desempenho nas
condições, forma e prazos contratados pela CONEXSUS, avaliando seus resultados;
11. Analisar tecnicamente e aprovar os produtos/resultados/serviços de trabalhos
contratados ou apoiados pela CONEXSUS no âmbito deste Acordo de Cooperação;
12. Viabilizar a participação dos seus servidores lotados nas UCs em fóruns, reuniões e
treinamentos realizados pela CONEXSUS;
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13. Recepcionar os prestadores de serviços contratados pela CONEXSUS, supervisionar e
fornecer suporte para o adequado cumprimento dos contratos, como acesso às UCs
beneficiadas ou a informações necessárias para cumprimento do objeto deste
instrumento;
14. Fornecer as informações necessárias para que a CONEXSUS possa executar os
orçamentos aprovados, bem como informar os locais de entrega e pessoal responsável
pelo acompanhamento dos serviços contratados, especificações e termos de referência
na forma e com o conteúdo exigidos pelos processos de compras e contratações
efetuadas pela CONEXSUS;
15. Prestar à CONEXSUS, sempre que solicitado, todo e qualquer esclarecimento relativo à
execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso necessário às informações e
documentos ligados ao Projeto;
16. Informar imediatamente à CONEXSUS toda e qualquer alteração unilateral e/ou
descumprimento dos serviços contratados pela CONEXSUS para que o mesmo possa
atuar de forma a remediar a situação ou, se for o caso, tomar as medidas legais cabíveis
em relação aos prestadores dos serviços; e
17. Informar à CONEXSUS, por ocasião da realização de viagens necessárias e de acordo
com as previsões orçamentárias estabelecidas, os dados dos servidores de seu quadro,
de outros órgãos governamentais ou terceiros, que tenham sido destacados para a
execução dessas atividades, inclusive informando se são funcionários públicos ou não.
Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente
instrumento e dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à CONEXSUS
cumprir as seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
1. Implementar as ações necessárias ao cumprimento do objeto deste Acordo de
Cooperação, utilizando-se dos recursos provenientes do Grant Award Letter Agreement #
7687 celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em 05 de
outubro de 2018;
2. Viabilizar a contratação de profissionais técnicos capacitados para suporte ao objeto da
parceria, conforme previsto no Plano de Trabalho contido no Anexo I, mediante
especificação técnica encaminhada pelo Instituto Chico Mendes e viabilidade
financeira do projeto;
3. Elaborar e/ou revisar Termos de Referência e especificações técnicas para contratação de
serviços e consultorias previstos no Plano de Trabalho;
4. Identificar e mapear Termos de Referência e especificações padrão, em parceria com
Instituto Chico Mendes, e propor carteiras de bens e serviços, a serem padronizados e
adquiridos e/ou contratados por meio de lotes;
5. Apoiar o desenvolvimento de oficinas com os chefes das Unidades de Conservação
beneficiadas e os consultores contratados para trabalhar nos Termos de Referência e
especificações padrão;
6. Apoiar o Instituto Chico Mendes no desenvolvimento de uma metodologia de
planejamento e estratégia de consolidação das Unidades de Conservação a serem
beneficiadas pelo projeto, projetando as demandas em termos físicos e
financeiros, considerando o conjunto de opções de financiamento existente;
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7. Realizar todos os pagamentos previstos nos contratos de prestação de serviço e
consultoria segundo o item ‘c’, mediante aprovação de produtos pelo Instituto Chico
Mendes;
8. Manter arquivados os documentos dos processos seletivos e os comprovantes de
pagamento, de forma a atender auditorias, de acordo com os prazos previstos na
legislação nacional;
9. Cumprir com todas as obrigações fiscais, financeiras e trabalhistas pertinentes,
obedecendo à legislação nacional, no que tange aos contratos e aos pagamentos
realizados no âmbito deste Acordo de Cooperação;
10. Manter equipe qualificada e suficiente para execução do objeto deste Acordo de
Cooperação, especialmente pessoa para exercer as funções de Coordenação Geral; e
11. Providenciar a realização de auditoria independente;
12. Prestar ao Instituto Chico Mendes, sempre que solicitado, todo e qualquer
esclarecimento relativo à execução do objeto desta parceria, permitindo o acesso
necessário às informações e documentos ligados ao Projeto;
13. Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que se refere às despesas de custeio, de investimento e
de pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019/2014; e
14. Responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste
Acordo de Cooperação, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública federal quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido
pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de
restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019/2014.
Subcláusula Terceira. O Instituto Chico Mendes e a CONEXSUS não serão responsáveis
solidariamente, direta ou indiretamente, por atividades e/ou obrigações que não tenha
assumido expressamente neste instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS
O presente Acordo de Cooperação não prevê a transferência de recursos orçamentários entre
os partícipes, a ele não se aplicando o disposto no Decreto nº 6.170/2007, bem como na
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016.
Subcláusula Única. O objeto do presente acordo será executado mediante a realização de
contratações e aquisições pela CONEXSUS em benefício do Instituto Chico Mendes, para as
Unidades de Conservação Federais beneficiadas, de acordo com o Plano de Trabalho (Anexo
I) e com a utilização de recursos provenientes do Grant Award Letter Agreement #7687
celebrado entre a Gordon and Betty Moore Foundation e a CONEXSUS, em 05 de outubro de
2018.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DOS PARTÍCIPES
Cada Partícipe responsabiliza-se pelas ações e/ou omissões praticadas por seus agentes, na
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execução do objeto deste Acordo de Cooperação, obrigando-se a reparar os danos porventura
causados à outra parte ou a terceiros.
Subcláusula Única - O pessoal utilizado pelos Partícipes na execução do plano de trabalho,
na condição de empregado ou a qualquer outro título, não terá em relação ao outro partícipe
nenhuma vinculação ou direito, ficando a cargo exclusivo de cada parte a integral
responsabilidade no que se refere a todos os seus direitos, mormente os trabalhistas e
previdenciários, inexistindo qualquer solidariedade entre os Partícipes.

CLÁUSULA SEXTA - DA PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DOS TRABALHOS
Os resultados técnicos e todo e qualquer desenvolvimento ou inovação tecnológica decorrente
dos trabalhos no âmbito do presente instrumento serão atribuídos aos Partícipes, sendo
vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal dos Partícipes.
Subcláusula Única. Fica garantido o direito de cópia, conforme legislação aplicável, e o de
uso, sem qualquer ônus, à Gordon and Betty Moore Foundation.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO E DA PUBLICIDADE
Em razão do presente Acordo de Cooperação, os Partícipes assumem o compromisso de
mencionar em todos os seus atos de promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria,
por qualquer meio ou forma, a sua respectiva participação, assim como a participação
da Gordon and Betty Moore Foundation, nos termos do Decreto nº 6.555/2008.
Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Acordo de
Cooperação deverá ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal
de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA OITAVA- DA VIGÊNCIA E MODIFICAÇÕES
O prazo de vigência deste Acordo de Cooperação será de 18 (dezoito) meses, contado a partir
da data de sua publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por termo
aditivo, mediante expressa manifestação dos Partícipes, observado o prazo máximo de 5
(cinco) anos estabelecido no art. 21 do Decreto nº 8.726/2016.
Subcláusula Única – Este acordo poderá ser alterado, durante sua vigência, mediante termo
aditivo, devidamente justificado, sendo vedada alteração de seu objeto.

CLÁUSULA NONA - DO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
A execução do objeto da parceria será acompanhada pelo Instituto Chico Mendes por meio
de ações de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando
a gestão adequada e regular da parceria.
Subcláusula Primeira. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento
do objeto da parceria, o Instituto Chico Mendes:
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I - designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, por ato
publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 2º,
inciso VI, da Lei nº 13.019/2014 e art. 61 e 63 do Decreto n. 8726/2016);
II - designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a
monitorar e avaliar a parceria, constituído por pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública federal,
formalizado por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º, inciso XI,
da Lei nº 13.019/2014 e art. 49 caput do Decreto n. 8.726/2016);
III - emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos
na legislação regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e
os resultados alcançados durante a execução da presente parceria, para fins de análise da
prestação de contas anual, quando for o caso (art. 59 da Lei nº 13.019/2014, c/c art. 60 do
Decreto nº 8.726/2016);
IV - realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses
em que esta for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance
das metas, na forma e com base nos critérios previstos na legislação (art. 52 do Decreto nº
8.726/2016 e art. 53, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016);
V - examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto apresentado(s) pelo Ente Parceiro, na
forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento (art. 66, caput, da Lei nº
13.019/2014, c/c arts. 55 e 56 do Decreto nº 8.726/2016);
VI - poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019/2014);
VII - poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem
próximos ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019/2014); e
VIII - poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados,
incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da
informação (art. 51, §3º, do Decreto nº 8.726/2016).
Subcláusula Segunda. Qualquer irregularidade constatada no acompanhamento e fiscalização
da execução do acordo será comunicada ao Ente Parceiro, para que, no prazo determinado
pelo Instituto Chico Mendes, proceda ao saneamento ou apresente justificativas, informações
e esclarecimentos a respeito da irregularidade.
Subcláusula Terceira. Caso o Ente Parceiro não proceda à regularização solicitada no prazo
previsto na Subcláusula Segunda, sob pena de rescisão imediata do Acordo de Cooperação, o
Instituto Chico Mendes adotará as providências previstas para a apuração das
responsabilidades administrativa e civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
A CONEXSUS deverá apresentar prestação de contas anual, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, observando-se as regras previstas nos
arts. 59 a 61 do Decreto nº 8.726/2016, além das cláusulas constantes deste instrumento e do
plano de trabalho.
Subcláusula Primeira. Para fins de prestação de contas anual, a CONEXSUS apresentará
Relatório Parcial de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada
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exercício, sendo considerado exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da
parceria, a contar da sua assinatura, na forma do art. 55 do Decreto nº 8.726/2016, com
apresentação de elementos de avaliação, mediante comprovação documental ou outros meios
previstos no Plano de Trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 25 do Decreto
nº 8.726/ 2016.
Subcláusula Segunda. A comprovação de elementos para avaliação de que trata o art. 55, §1º,
do Decreto n. 8726/2016 pode ser dispensada pelo Instituto Chico Mendes quando a exigência
for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante
justificativa prévia.
Subcláusula Terceira. O Ente Parceiro deverá apresentar justificativa na hipótese de não
cumprimento do alcance das metas.
Subcláusula Quarta. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da
produção de relatório técnico de monitoramento e avaliação nas hipóteses do art. 60 e §1º do
Decreto nº 8.726/2016
Subcláusula Quinta. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá os elementos
dispostos no § 1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014 e aqueles indicados no art. 61 do Decreto
nº 8.726/2016
Subcláusula Sexta. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise
do Relatório Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.
Subcláusula Sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, contado de seu recebimento.
Subcláusula Oitava. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do
relatório técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação, sendo que as sanções previstas neste instrumento poderão ser
aplicadas independentemente das providências adotadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
A CONEXSUS prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos vinculados ao ajuste,
observando-se as regras previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 54 a 58 e
62 a 70 do Decreto nº 8.726/2016, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano
de trabalho.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar
resultados e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance
das metas. A prestação de contas apresentada pela CONEXSUS deverá conter elementos que
permitam ao Instituto Chico Mendes avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a CONEXSUS deverá apresentar
Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da
vigência da parceria. Tal prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante
justificativa e solicitação prévia da CONEXSUS, na forma do art. 55 do Decreto 8.726/2016,
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bem como elementos de avaliação, mediante comprovação documental ou outros meios
previstos no Plano de Trabalho, conforme definido no inciso IV do caput do art. 25 do Decreto
nº 8.726/2016.
Subcláusula Terceira A comprovação de elementos para avaliação de que trata o art. 55, §1º,
do Decreto n. 8726/2016 pode ser dispensada pelo Instituto Chico Mendes quando a exigência
for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse público, mediante
justificativa prévia.
Subcláusula Quarta. A análise da prestação de contas final pelo Instituto Chico Mendes será
formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, que
deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de
trabalho, e considerará:
1. Relatório Final de Execução do Objeto;
2. os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um
ano;
3. relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
4. relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver.
Subcláusula Quinta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico
conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e
poderá concluir pela:
1. aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das
metas da parceria;
2. aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto
e as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário; ou
3. rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
1. omissão no dever de prestar contas;
2. descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de
trabalho; e
3. dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico.
Subcláusula Sexta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na
avaliação dos efeitos da parceria, de que trata o parágrafo único do art. 63 do Decreto nº 8.726,
de 2016, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas
previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Sétima. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade
responsável por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a
subdelegação.
Subcláusula Oitava. O prazo de análise da prestação de contas final pelo Instituto Chico
Mendes será de 60 (sessenta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de
Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser
prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de 300
Acordo de Cooperação 19 (4088803)

SEI 02070.007128/2018-33 / pg. 195

(trezentos) dias.
Subcláusula Nona. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua eventual
prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
1. não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas
parcerias; e
2. não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter
sido causados aos cofres públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES
Quando a CONEXSUS der causa à execução da parceria em desacordo com o Plano de
Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014, e da legislação específica, o Instituto Chico
Mendes poderá aplicar-lhe as sanções na forma do art. 73 da Lei nº 13.019/2014, e do art. 71 do
Decreto nº 8.726/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas, em decorrência da operacionalização
deste Instrumento, serão resolvidos mediante acordo entre os Partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
O presente Instrumento poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
interpelação judicial ou extrajudicial, em caso de superveniência de norma legal que o torne
impraticável, ou pelo não cumprimento das obrigações ora assumidas, ou denunciado por
consenso dos Partícipes, a qualquer tempo, mediante notificação expressa com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias corridos.
Subcláusula única - Ficam assegurados o prosseguimento e conclusão dos trabalhos em
curso, salvo decisão contrária acordada entre os Partícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Acordo de Cooperação ou dos aditamentos que impliquem em
alteração de valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste
instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União,
a qual deverá ser providenciada pelo Instituto Chico Mendes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Acordo de Cooperação, que não possam ser
resolvidas pela mediação administrativa, com a participação de órgão encarregado de
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assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública, as partes elegem o
foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, ressalvados os casos de
competência originária do Supremo Tribunal Federal – STF.
E, por assim estarem justas e acertadas, foi lavrado o presente Acordo de Cooperação e
disponibilizado por meio eletrônico através do Sistema Eletrônico de Informações SEI,
conforme Portaria Instituto Chico Mendes nº 56, de 27 de maio de 2016, o qual, depois de lido
e achado conforme, vai assinado eletronicamente pelas partes.

Brasília-DF,30 de outubro de 2018.

(Assinado eletronicamente)
PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

(Assinado eletronicamente)
VALMIR GABRIEL ORTEGA
Diretor Executivo do Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Marostegan E Carneiro,
Presidente, em 30/10/2018, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Valmir Gabriel Ortega, Usuário Externo,
em 01/11/2018, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4088803 e o
código CRC EE84EC8E.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022

PLANO DE TRABALHO

1. DA IDENTICAÇÃO DOS PARTÍCIPES
1.1. Instituto Chico Mendes
a) Razão Social: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio
b) CNPJ: 08.829.974/0001-94
c) Endereço: EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste

d) Cidade: Brasília

e) UF: Distrito
Federal

g) Site Institucional: www.icmbio.gov.br

f) CEP: 70.670-350

h) Telefones: (61) 2028-9001

i) Responsável Legal: Paulo Henrique Marostegan e Carneiro
j) Cargo/Função: Presidente do Instituto Chico
Mendes
l) CPF: 178.946.228-26

k) E-mail: paulo.carneiro@icmbio.gov.br

m) RG: 218556517 - SSP/SP

1.2. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
a) Razão Social: Instituto Conexões Sustentáveis - CONEXSUS
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b) CNPJ: 10.980.503/0001-24

c) Inscrição Estadual: Isento

c) Endereço: Rua Ângelo Custódio, 728 — Estação 213, Bairro Cidade Velha
d) Cidade: Belém

e) UF: Pará f) CEP: 66020-710

g) Site Institucional: www.conexsus.org

h) Telefones: 41-99686-7973

i) Responsável Legal: Valmir Gabriel Ortega
j) Cargo/Função: Diretor Executivo
l) CPF: 368.129.431-34

k) E-mail: valmir.ortega@conexsus.org
m) RG: 388 428 SSP/MS

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2.1. Título do Projeto:
Consolidação da Compensação Ambiental na Amazônia
2.2. Identificação do Objeto:
Cooperação técnica para o desenvolvimento de instrumentos que auxiliem na gestão da
informação, no planejamento e na aplicação dos recursos de compensação ambiental visando
a implementação de 42 unidades de conservação da Amazônia.
2.3. Contexto
O presente projeto tem como objetivo principal desbloquear o potencial da compensação
ambiental, na Amazônia Brasileira, como um dos principais instrumentos de financiamento
da consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação e da sustentabilidade do
Programa Arpa para a Vida.
O volume de recursos da compensação ambiental destinado às UCs da Amazônia é de
aproximadamente 300 milhões de reais, incluindo recursos em processo de destinação pelo
Comitê de Compensação Federal.
O novo modelo de execução da compensação ambiental, no âmbito federal, aprovado pelo
Congresso Brasileiro, no último dia 24 de abril, autoriza a seleção de um banco público para
gestão de um fundo de compensações e para a execução dos recursos, a partir de planos de
aplicação elaborados pelo ICMBio.
Essa nova modalidade de execução poderá acelerar significativamente o processo de
implantação e consolidação das UCs Federais no bioma Amazônico e no Brasil.
Adicionalmente, o desbloqueio desse instrumento de financiamento do sistema federal de
unidades de conservação deverá complementar de forma sinérgica os recursos orçamentários
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do ICMBio, amplificando os impactos positivos na consolidação do SNUC.
Para assegurar os potenciais impactos positivos da nova legislação, é necessário promover o
desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão dos recursos da compensação ambiental e
ofertar instrumentos de planejamento aos gestores das unidades de conservação, de modo a
otimizar a alocação, a programação e a execução desses recursos.
A Conexsus identificou a oportunidade de apoio financeiro da Fundação Beth e Gordon
Moore para uma iniciativa de suporte técnico ao ICMBio. O presente plano de trabalho é
resultante da aprovação desse apoio financeiro, pela Fundação Moore, e a consequente
disponibilidade de capacidade de suporte técnico ao ICMBio no desenvolvimento de novas
ferramentas de planejamento e gestão dos recursos da compensação ambiental federal.
3. MATRIZ DAS METAS, DOS PRODUTOS, DAS ATIVIDADES E DOS INDICADORES
METAS

PRODUTO

Desenvolver e
implantar
1. Sistema
sistema
informatizado de
informatizado gestão dos
de gestão dos processos de
processos de compensação
compensação ambiental
ambiental

2. Manual online
Apoiar a
dos fluxos
elaboração de
processuais do
novos fluxos
planejamento dos
processuais e
recursos da
sistemática
compensação
de
ambiental e das
planejamento
especificações
e execução da
técnicas dos bens e
compensação
serviços a serem
ambiental.
executados.

ATIVIDADES

INDICADORES

1.1. Especificar os módulos do Sistema, a Novo sistema
partir dos fluxos processuais da
informatizado
compensação ambiental.
de gestão dos
processos de
1.2. Desenvolver e validar os módulos do
compensação
Sistema, junto com as equipes técnicas
ambiental
do ICMBio.
criado e com os
1.3. Implementar os módulos em ciclos de módulos
treinamentos com os técnicos e gestores mínimos
implementados.
do ICMBio.
2.1. Promover o mapeamento dos fluxos
processuais da compensação ambiental,
desde a origem das obrigações de
compensação, no IBAMA, à estruturação
das demandas e coordenação da
execução, no ICMBio, até à
operacionalização da execução e
prestação de contas, pelo Banco Público
contratado para gestão do Fundo de
Compensação Ambiental.

Novos fluxos
processuais e
sistemática de
planejamento
da aplicação da
compensação
ambiental
foram
implementados.

2.2. Elaborar especificações técnicas
padronizadas para os bens e serviços
comuns a serem executados com recursos
da compensação ambiental.
5 oficinas de
2.3. Realizar oficinas com os gestores de
UCs da Amazônia para definição da
metodologia de planejamento da
aplicação dos recursos da compensação
ambiental, reunindo todas as
coordenações regionais do ICMBio na
Amazônia.

Plano de Trabalho DIPLAN 4088877

planejamento e
capacitação
realizadas.
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3. Estudo de caso
Apoiar a
sobre execução
elaboração de direta – lições
Diretrizes de aprendidas de caso
Execução
selecionada de
Direta dos
experiência de
recursos de execução dos
compensação recursos
ambiental
diretamente pelo
empreendedor.

Apoiar a
elaboração de
plano de
reorientação
estratégica de
operação dos
recursos de
compensação
ambiental

3.1. Realizar estudo de caso e compilação
das lições aprendidas em processo de
Diretrizes de
execução direta, selecionado a partir da execução direta
indicação do ICMBio.
elaboradas e em
aplicação.
3.2. Consolidação de documento
contendo diretrizes para execução direta.

4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de
financiamento do SNUC e ainda não
regulamentados ou em operação (p.ex.
compensação de reserva legal, dação em
pagamento, entre outros).

Plano de
reorientação
4. Documento de
estratégica de
orientação
operação dos
estratégica sobre
recursos de
oportunidade de 4.2. Realizar oficinas com gestores do
compensação
alocação dos
ICMBio para definição de novas
ambiental
recursos da
possibilidade de alocação de recursos
elaborado e em
compensação
para o financiamento do SNUC, incluindo
implementação.
ambiental, frente a a compensação de reserva legal e outros já
outras fontes
previstos em legislação.
2 oficinas com
potenciais de
gestores do
4.3. Consolidação de documento
financiamento.
ICMBio
contendo diretrizes estratégicas para a
realizadas.
alocação dos recursos de compensação
ambiental e a integração de novas fontes
de financiamento ao SNUC.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADES

CRONOGRAMA
mensal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.1. Especificar os módulos do Sistema,
a partir dos fluxos processuais da
X X X X X
compensação ambiental.
1.2. Desenvolver e validar os módulos
do Sistema, junto com as equipes
X X X X X X X X X
técnicas do ICMBio.
1.3. Implementar os módulos em ciclos
de treinamentos com os técnicos e
X X X X X
gestores do ICMBio.
2.1. Promover o mapeamento dos
fluxos processuais da compensação
X X X X X X X X X
ambiental.
2.2. Realizar oficinas para definição da
Plano de Trabalho DIPLAN 4088877
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X

X

X

X

X
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X

X

X

X

metodologia de planejamento da
aplicação da compensação ambiental.
3.1. Realizar estudo de caso e
compilação das lições aprendidas em
processo de execução direta.
3.2. Consolidação de documento
contendo diretrizes para execução
direta.
4.1. Promover levantamento de
instrumentos potenciais de
financiamento do SNUC e ainda não
regulamentados ou em operação.
4.2. Realizar oficinas com gestores do
ICMBio para definição de novas
possibilidade de alocação de recursos
para o financiamento do SNUC.
4.3. Consolidação de documento de
diretrizes estratégicas para a alocação
dos recursos e a integração de novas
fontes de financiamento ao SNUC.

X X X

X

X

X

X

X

X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X

X

X

X

X

X

X

Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique Marostegan E Carneiro,
Presidente, em 30/10/2018, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4088877 e o
código CRC A39165C0.

Plano de Trabalho DIPLAN 4088877
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4088975

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9021/9022
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: CGPLAN/ICMBIO
Assunto: Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho
Senhora Coordenadora Geral,

1.

Após assinatura do Acordo de Cooperação nº 4088803 e Plano de
Trabalho nº 4088877, ambos pelo Senhor Presidente, restituo os autos para adoção de
medidas subsequentes.

Brasília, 30 de outubro de 2018
SANDRA TREVIZOLI SILVEIRA GOMES
Chefe de Divisão DASA/DIPLAN
Documento assinado eletronicamente por Sandra Trevizoli Silveira Gomes, Chefe,
em 30/10/2018, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4088975 e o
código CRC 914794D1.

Despacho Interlocutório DIPLAN 4088975
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4093781

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO OPERACIONAL E ORÇAMENTO
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9023
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: COCAM
Assunto: Acordo de Cooperação e Plano de Trabalho
Em atenção ao Despacho Interlocutório DIPLAN - 4088975, encaminho o
presente processo para ciência e providências cabíveis.

Brasília, 30 de outubro de 2018
FLAVIA OLIVEIRA
Coordenadora Geral
Documento assinado eletronicamente por Flavia Cristina Gomes De Oliveira,
Coordenador(a) Geral, em 30/10/2018, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4093781 e o
código CRC 1C057848.

Despacho Interlocutório CGPLAN 4093781
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4112379

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Minuta de Extrato
##TEX NÚMERO DO PROCESSO: ................................... 02070.007128/2018-33

Espécie: Extrato de Acordo de Cooperação 19/2018 celebrado entre a Instituto Conexões
Sustentáveis - CONESXUS – CNPJ nº 08.829.974/0001-94 e o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio – CNPJ nº 08.829.974/0001-94.
OBJETO: Cooperação mútua para apoio ao Instituto Chico Mendes no desenvolvimento e
implementação de ferramentas e processos de gestão, planejamento e operação da
compensação ambiental, com foco na consolidação de 42 (quarenta e duas) Unidades de
Conservação Amazônicas Federais.
VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial da União.
VALOR TOTAL DO REPASSE: Parceria entre administração pública e organização da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, sem envolvimento de transferência de
recursos financeiros, com base nos Art. 31 e 32 da Lei nº. 13.019/2014.
DATA DE ASSINATURA: Brasília/DF, 30 de Agosto de 2018.
PELA CONEXSUS: Valmir Gabriel Ortega, Diretor Executivo;
PELO ICMBio: Paulo Henrique Marostegan Carneiro, Presidente do ICMBio.
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Analista Ambiental, em 06/11/2018, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4112379 e o
código CRC 3FF17432.

Minuta de Extrato COCAM 4112379
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02070.007128/2018-33
Número Sei:4112469

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9662/9577
Memorando SEI nº 291/2018-COCAM/CGPLAN/DIPLAN/ICMBio
Brasília, 05 de novembro de 2018
À Coordenação Geral de Administração e Tecnologia da Informação,
Assunto: encaminhamento de extrato de Acordo de Cooperação.

1.

Encaminhamos o extrato relativo à celebração do Acordo de
Cooperação nº19/2018 (4088803) com o Instituto Conexões Sustentáveis CONESXUS, para publicação no Diário Oficial da União - DOU, em conformidade ao
artigo 38, da Lei 13.019, de 2014.

2.

Solicitamos que, após a publicação do referido extrato, seja inserido no
respectivo processo, para fins de instrução, a cópia da publicação no DOU.

(assinado eletronicamente)

TATIANA MENDONÇA FAJARDO GONÇALVES
Coordenadora de Compensação Ambiental
Documento assinado eletronicamente por Tatiana Mendonça Fajardo Gonçalves,
Analista Ambiental, em 06/11/2018, às 09:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4112469 e o
código CRC CD8934D9.

Memorando 291 (4112469)
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4128657

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9301/ 9660 / 9630
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Coordenação de Administração e Logística
Assunto: Publicação de extrato de Acordo de Cooperação

1.

Encaminho os autos a essa COADM para ciência, visando ao envio à
DLIC para publicação do extrato de Acordo de Cooperação, conforme Minuta de
Extrato n° 4112379, em atendimento à solicitação da COCAM.

Brasília, 07 de novembro de 2018
PAULO ROBERTO DE ARAUJO
Coordenador Geral de Administração e Tecnologia da Informação

Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto de Araujo, Coordenador(a)
Geral, em 07/11/2018, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4128657 e o
código CRC C629D928.

Despacho Interlocutório CGATI 4128657
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4134745

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
EQSW 103/104, Bloco C, Complexo Administrativo, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9400/9415
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Divisão de Licitação e Compras
Assunto:Publicação de extrato de Acordo de Cooperação
Encaminho os autos nos moldes do despacho 4128657 da CGATI e solicito
atendimento.

Brasília, 07 de novembro de 2018
JOSÉ LUIZ ROMA
Coordenador de Administração e Logística
Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Roma, Coordenador(a), em
08/11/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4134745 e o
código CRC A393F415.

Despacho Interlocutório COADM 4134745
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Nº 216, sextafeira, 9 de novembro de 2018

18 às 08h00 no site

ais, pelo presente
imento ao processo

ualquer unidade desta autarquia.
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eto Federal
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E
CINTIA MARIA SANTOS DA CÂMARA BRAZÃO
Chefe

Publicação no Diário Oficial da União (4145061)
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4145249

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste - Brasília - CEP 70670350
Telefone: (61) 2028-9411
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: COCAM
Assunto: Publicação no Diário Oficial da União
Restituo os autos após a publicação do Acordo de Cooperação nº 19/2018
(4145061), no Diário Oficial da União.

Brasília, 09 de novembro de 2018

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO RIBEIRO XAVIER, Técnico
Administrativo, em 09/11/2018, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4145249 e o
código CRC 87FED6AE.

Despacho Interlocutório DLIC 4145249
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02070.007128/2018-33
Número SEI:4194279

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
COORDENAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
EQSW 103/104, Complexo Administrativo, bloco C, - Bairro Sudoeste - Brasília - CEP
70670350
Telefone: (61) 2028-9040/9506
Número do Processo: 02070.007128/2018-33
Despacho Interlocutório
Destinatário: Divisão de Recursos Externos
Assunto: assinatura do Acordo de Cooperação 19/2018
Em observância ao Art. 2º da Portaria nº 878, de 17 de outubro de 2018
(4015751), encaminhamos o respectivo processo para ciência do Acordo de Cooperação
19/2018 (4088803), celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade e a Instituto Conexões Sustentáveis - CONESXUS, conforme publicação do
Diário Oficial da União em 09/11/2018.

Brasília, 21 de novembro de 2018
JORGE YOSHIO HIODO
Coordenador de Compensação Ambiental Substituto
Documento assinado eletronicamente por Jorge Yoshio Hiodo, Coordenador(a)
Substituto, em 21/11/2018, às 14:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 4194279 e o
código CRC 0B510495.

Despacho Interlocutório COCAM 4194279
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