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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PROJETO: Terramaz_ONF_AFD. 
ATIVIDADE: Desenho e customização da plataforma Forland. 

 
 
1 - CONTEXTO  

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 
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. 
 
2 – OBJETIVO  

 Contratar uma consultoria para adaptar a plataforma Forland ao contexto de 
Cotriguaçu/MT e da PCI.  
 
3 – ATIVIDADES PREVISTAS E PRODUTOS ESPERADOS 
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ATIVIDADE 1  

Sintetizar possíveis usos, usuários e alimentadores da plataforma Forland. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

30/05/2022 a 30/06/2022. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

A partir de uma revisão dos documentos existentes, de reuniões com as 
organizações e os parceiros do projeto TerrAmaz, a consultoria contratada redigirá 
uma síntese sobre os principais usos, usuários e alimentadores da plataforma. 
Atores como o Instituto PCI e os membros do seu conselho, servidores públicos e 
tomadores de decisão chaves no estado e em Cotriguaçu serão ouvidos. Uma 
atenção especial será dada às plataformas de informação existentes no 
ecossistema do projeto. 

PRODUTO(S)  

Produto 1.1: Versão draft da síntese;  
Produto 1.2: Versão final.  

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) 

Produto 1.1: o documento será entregue em formato Word.  
Produto 1.2: o documento será entregue em formato Word. Ele terá resoluções das 

questões colocadas pela revisão final do Cirad, do ICV e da ONFi.  

PRAZO DE ENTREGA 

Produto 1.1: 15/06/2022; 
Produto 1.2: 30/06/2022. 

 

ATIVIDADE 2  

Definir metadados e indicadores da plataforma Forland em Cotriguaçu.  

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

30/05/2022 a 15/07/2022. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Em 2021, foi formado um comitê para acompanhar o projeto Forland na escala 
estadual. Esse comitê se reuniu para discutir das principais necessidades da 
plataforma e junta um coletivo de atores interessados quanto à plataforma Forland.  
O consultor deverá interagir com esse comitê lhe apresentando uma primeira 
proposta de metadados e indicadores. Isso demandará reuniões de trabalho prévias 
com a ONFI para conhecer a plataforma Forland, um entendimento fino dos 
objetivos do projeto e da sua teoria da mudança e também o estudo das diversas 
bases de dados existentes e o desenvolvimento de soluções de integração entre a 
plataforma forland e as outras plataformas. A partir da revisão da primeira proposta 
pelo comitê será definida a proposta final. 

PRODUTO(S)  

Produto 2.1: Proposta inicial de metadados e indicadores; 
Produto 2.2: Proposta final de metadados e indicadores. 
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CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) 

Produto 2.1: o documento será entregue em formato excell; 
Produto 2.2: o documento será entregue em formato excell. Ele terá resoluções das 
questões colocadas pela revisão final do comitê do projeto. 

PRAZO DE ENTREGA 

Produto 2.1: 01/07/2022 
Produto 2.2: 15/07/2022 

 

ATIVIDADE 3 

Definir a metodologia de coleta de dados da plataforma Forland em Cotriguaçu. 

PERÍODO DE EXECUÇÃO  

30/05/2022 a 30/07/2022. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

Os dados utilizados pela plataforma Forland serão coletados por outras plataformas 
de dados (SEIAF, Source up, Prodes, Deter, ...) ou eventualmente dados coletados 
através das atividades do projeto TerrAmaz. Não terá processo de coleta de 
informação nova pela equipe do projeto especificamente para alimentar a 
plataforma. Com isso, é necessário ter uma metodologia muito clara de quando, 
com qual periodicidade, a partir de quais acordos ou arranjos técnicos serão feitas 
essas coletas. 

PRODUTO(S)  

Produto 3.1: Proposta inicial de fontes e metodologia de coleta; 
Produto 3.2: Proposta final de fontes e metodologia de coleta. 

CARACTERÍSTICA(S) DO(S) PRODUTO(S) 

Produto 3.1: o documento será entregue em formato Word; 
Produto 3.2: o documento será entregue em formato Word. Ele terá resoluções das 

questões colocadas pela revisão final do comitê do projeto. 

PRAZO DE ENTREGA 

Produto 3.1: 01/07/2022; 
Produto 3.2: 30/07/2022. 

 
4 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO 

 O prazo começará a contar a partir do dia da contratação com início previsto 
para 30/05/2022 e fim para 30/07/2022. 
 
5 – CUSTO E FORMA DE PAGAMENTOS 

 O valor da prestação do serviço, os custos adicionais e as formas de 
pagamento serão pactuados entre o Cirad 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. 
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 A proposta deverá ser entregue até as 18h do dia 20 de maio de 2022 (horário 
de Mato Grosso), via e-mail para selecaoconsultor@icv.org.br com o assunto: 

“Seleção Plataforma Forland”, em arquivo Word ou PDF, contendo um resumo da 
proposta técnica, com uma proposta financeira, indicação de equipe executora, da 
sua formação e da sua experiencia, assinatura do responsável e período de validade.  

Este TDR é direcionado a pessoas físicas e jurídicas.  
 
 

6 – ELEMENTOS DISPONÍVEIS 
 O ICV e/ ou a ONFI disponibilizará documentos, estatísticas e arquivos 
relacionados aos temas das atividades para consulta;  

Todas as reuniões serão realizadas de forma remota. 
 A responsabilidade pela supervisão dos trabalhos e pela aceitação dos 
produtos, assim como a forma em que elas serão efetivadas será da diretora da ONFI, 
Estelle Dugachard, e da diretora executiva do ICV, Alice Thuault; 
 As despesas decorrentes da contratação dos serviços de consultoria de que 
trata o presente TDR correrão por conta do Cirad. 

 
 
 

 Cuiabá- MT, 09/05/2022. 


