EDITAL DE SELEÇÃO
CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM
CONTABILIDADE

Edital nº XX/2022
Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV
Fundado em 14 de abril de 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil
de interesse público (OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas
para sustentabilidade do uso da terra e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro
para Mato Grosso é que o estado se torne referência em governança ambiental e
controle do desmatamento, com as áreas protegidas efetivamente conservadas e
manejadas, uma produção empresarial agropecuária e florestal pautada em práticas
sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica.
Contextualização
Com o objetivo de contribuir para o combate ao desmatamento e adoção de
trajetórias de desenvolvimento sustentáveis, o projeto Terramaz apoia o município de
Cotriguaçu com ferramentas de engenharia territorial capazes de permitir o
planejamento e a gestão sustentável nos territórios da região.
Mais especificamente, a ferramenta Forland foi pensada para garantir que o
município tenha uma base dados adaptada, dinâmica e com visualizações
estratégicas que lhe permitem acompanhar o seu território e as ações nele
implementadas. Forland também pode representar uma aposta em termos de
comunicação e de disseminação dos resultados atingidos pelo município no contexto
da estratégia estadual de desenvolvimento de baixo carbono de Mato Grosso.
Mato Grosso vem se inserindo no cenário mundial como precursor de
estratégias e projetos de desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento
ilegal, conservação e preservação do meio ambiente. Muitos esforços têm sido feitos
no sentido de trazer desenvolvimento econômico e sustentável para a população e
isso se demonstra pelas diversas iniciativas e parcerias firmadas pelo poder público
estadual, instituições financeiras, Ong’s, organismos internacionais e estados
estrangeiros. Um desses esforços foi a criação da Estratégia PCI (Produzir,
Conservar, Incluir) que busca estabelecer parcerias e apoiar projetos de economia
sustentável, com baixos níveis de emissão de carbono e manutenção da floresta em
pé.
Nos anos atípicos que se passaram, com pandemia e aumento considerável
de queimadas ilegais e desmatamento ilegal no estado, faz-se ainda mais necessário
um acompanhamento técnico e detalhado das iniciativas que se encaixam na
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narrativa da PCI, facilitando o entendimento das metas e resultados alcançados. Tal
acompanhamento está sendo desenhado em Mato Grosso com o comitê de
monitoramento da PCI e com plataformas de monitoramento como as plataformas
públicas de monitoramento do desmatamento, SICAR ou do SEIAF ou ainda com
plataformas privadas como Forland ou source up. É somente a partir de uma boa
integração desses instrumentos que os atores locais, estaduais e internacionais terão
informações para balizar e nortear os próximos passos da estratégia PCI e os
esforços do projeto.
Objetivo da Consultoria
Contratar uma consultoria para adaptar a plataforma Forland ao contexto de
Cotriguaçu/MT e da PCI.

Atividades e produtos esperados
Espera-se dessa consultoria estruturar um modelo para uso da plataforma
Forland para o município de Cotriguaçu e também para a PCI, através de
sistematização de possíveis usos, usuários e alimentadores da plataforma,
propositura de metadados e indicadores da plataforma, bem como, uma metodologia
de coleta de dados do Forland para Cotriguaçu.

Informações complementares
O consultor deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe técnica do
projeto TerrAmaz. As despesas com transporte, hospedagem, alimentação e outras que
envolvam a logística para a realização das atividades previstas neste edital, estarão a
cargo da contratante. A consultoria terá o prazo de 2 meses contados a partir da

assinatura do contrato e os pagamentos serão vinculados aos produtos e serão
realizados somente após sua entrega e aprovação pelo ICV.
Processo de seleção
• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores,
comprovando experiência na área;
• Proposta de trabalho, descrevendo a abordagem e metodologia proposta para o
desenvolvimento das atividades, com uma proposta financeira com valor total e de

cada parcela, período de validade e tempo de trabalho (horas trabalho para cada
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atividade e valor da hora/atividade) e indicação de equipe executora, assinatura do

responsável.
O documento com as informações solicitadas deve ser anexado no e‐mail em arquivo
único, em Word ou PDF e enviado para selecaoconsultor@icv.org.br com o assunto:
“Seleção Plataforma Forland”.
O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso,
incentivamos candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência,
de diferentes origens e orientações sexuais ou crenças religiosas.
Data limite para envio: 20/05/2022, às 18 horas (horário de Mato Grosso).
(envios após esta data não serão considerados)
Comunicação ao candidato/a: Até 25/05/2022.
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