TERMO DE REFERÊNCIA 2226/2020

Projeto: Incentivos Econômicos para Preservar a Floresta de Mato Grosso
Atividade: Consultoria especializada.
Código Gerencial: 68794.

1 - CONTEXTO
Criado em 1991, a missão do Instituto Centro de Vida (ICV) é criar soluções
compartilhadas para a sustentabilidade do uso da terra. No atual cenário brasileiro,
consideramos Mato Grosso como um genuíno laboratório de conflitos de uso da terra,
combinando ativos florestais com desafios ambientais e sociais do agronegócio, impactos de
infraestrutura e enormes necessidades de empoderamento e soluções econômicas para
territórios vulneráveis.
Acreditamos que as soluções de sustentabilidade do uso da terra desenvolvidas no
estado incluirão lições úteis aprendidas para outras paisagens. Para cumprir nossa missão,
trabalhamos em parceria com a sociedade civil e os setores privados, apoiando governos
nacionais, estaduais e municipais para melhorar o controle do desmatamento e desenvolver
incentivos econômicos.
No âmbito do Programa Transparência Ambiental, estamos criando com outras
organizações parceiras, um Observatório da sociedade civil para acompanhar questões
socioambientais de Mato Grosso. Em março será realizada uma reunião inicial do grupo, que
auxiliará na organização das atividades dessa rede nos próximos meses.
2 - OBJETIVO
Esse termo de referência tem por objetivo a contratação de profissional para facilitar
reunião do Observatório da sociedade civil de Mato Grosso e produzir material gráfico.
3 - ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS
As atividades previstas e os produtos esperados deverão ser realizados conforme a
tabela abaixo:

ATIVIDADE 1
Realizar a facilitação e o registro gráfico da oficina entre as instituições membros do
Observatório (4 organizações, e cerca de 10 participantes).
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PERÍODO DE EXECUÇÃO
20/02/2020 a 20/03/2020

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
O (a) consultor (a) irá elaborar o fio lógico da oficina e realizará a sua facilitação. Será de
sua responsabilidade também o registro gráfico.

PRODUTO(S)
Produto 1.1: fio lógico do dia.
Produto 1.2: relatório contendo a síntese das discussões e fotos dos painéis.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)
Produto 1.1: uma planilha no Google Drive com o fio lógico do dia de reunião;
Produto 1.2: documento em formato Word contendo a síntese das discussões e imagens
dos painéis produzidos durante a reunião.

PRAZO DE ENTREGA
Produto 1.1: V0 - 02/03/2020 e V1 - 10/03/2020;
Produto 1.2: 20/03/2020.

ATIVIDADE 2
Produzir logomarca e slides de apresentação do Observatório.

PERÍODO DE EXECUÇÃO
13/03/2020 a 30/03/2020

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
O (a) consultor (a) irá elaborar uma logomarca do observatório e uma breve apresentação
institucional.

PRODUTO(S)
Produto 2.1: logomarca;
Produto 2.2: apresentação contendo a descrição do observatório.

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S)
Produto 2.1: logomarca em formato vetor;
Produto 2.2: apresentação em Power point sobre o observatório, e ícones utilizados em
formato vetor.

PRAZO DE ENTREGA
Produto 2.1: V0 - 20/03/2020 - V1 25/03/2020;
Produto 2.2: V0 - 22/03/2020 – V1 30/03/2020.

4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO
A contratação se estenderá pelo período 20/02/2020 a 30/03/2020. O prazo poderá
ser prorrogado para entrega do produto final, a critério das partes envolvidas.
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5 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS
O valor da prestação do serviço, os custos adicionais e as formas de pagamento
serão pactuados entre o Instituto Centro de Vida e o prestador do serviço e serão
especificados no Contrato de Prestação de Serviços vinculado a este TDR.
O pagamento será realizado contra nota fiscal sendo o contratado ciente de que
serão feitas as retenções dos encargos tributários conforme previstos em lei, devidos pelo
prestador de serviços pessoa física ou jurídica.

Cuiabá- MT, 11 de fevereiro de 2020.
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