
 

Termo de Referência para Contratação de  
Facilitação de Grupo de Trabalho Online para o 

 Origens Brasil® 

 O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – é uma associação civil sem 
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. 

 Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas uma 
destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável dos 
recursos naturais. www.imaflora.org  

 Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve dentre outros, projetos com objetivo de conciliar a 
conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a 
sociobiodiversidade. 

 Atuação da Prestação de Serviços no Imaflora (Origens Brasil): 

O IMAFLORA é também o administrador e junto com o ISA, o criador do Origens Brasil®, uma rede 
premiada pela ONU, que promove negócios sustentáveis na Amazônia em áreas prioritárias de 
conservação, garantindo transparência, comércio ético e rastreabilidade da cadeia produtiva e 
valorização de populações tradicionais e povos indígenas, gerando valor para a floresta em pé e 
para os povos que vivem dela.  

A rede Origens Brasil® surgiu para dar transparência às cadeias de produtos da floresta e ajudar os 
consumidores a identificar, através de um selo, empresas e produtos que valorizam e respeitam em 
suas práticas comerciais as florestas e quem vive delas. 

 As populações que residem nesses territórios, com suas formas de organização e práticas 
tradicionais de manejo, têm um papel importante para a manutenção do patrimônio 
socioambiental. Contudo, o mercado e a sociedade ainda pouco conhecem e valorizam seus 
produtos, sua história, sua cultura e o modo de vida que conserva a floresta. 

 Para tanto, o Origens Brasil® foi criado para valorizar cadeias de valor baseadas em produtos 
(serviços) da sociobiodiversidade, manejados por populações tradicionais e povos indígenas, que 
residem em áreas protegidas (Unidades de Conservação, Terras Indígenas e outras) assegurando a 
origem, a rastreabilidade e relações comerciais mais éticas e transparentes. 

Para saber mais sobre a Rede Origens Brasil: http://www.origensbrasil.org.br/  

Instagram: https://www.instagram.com/origensbrasil/?hl=pt-br  
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Vídeos: https://youtu.be/jeOzXwSEeeE | https://youtu.be/jfZw7AUSE0k  

 Objetivo da contratação:  

 O objetivo deste termo de referência é contratar empresa de Prestação de Serviços para a 
realização de atividades de facilitação de grupo de trabalho online para o Origens Brasil®, com as 
seguintes atribuições: 

• Moderar o grupo no whatsapp; 

• Organizar reuniões mensais (via ligação de vídeo); 

• Planejar e aplicar dinâmicas de grupo nestas reuniões; 

• Criar, aplicar e acompanhar tarefas para o grupo de whatsapp ao longo do mês; 

• Realizar reuniões de alinhamento com a Comunicação do Origens Brasil para definição de 
temas mensais; 

• Elaborar relatórios mensais com os resultados do grupo, com análise qualitativa dos 
entregáveis. 

 Condições de contratação: 

• Contrato de Prestação de Serviço através de pessoa jurídica devidamente constituída; 

• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE deve ser compatível com o escopo 
do serviço;  

• Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras compatíveis 
com seu ramo de negócio; 

• Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da contratação); 

• O consultor designado para a execução do serviço deverá ter vínculo comprovado com a 
empresa que será contratada; 

• As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão previstas 
para o período entre de 16/08/2021 a 17/12/2021. 

 
Qualificações obrigatórias:  
 

• Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada para execução  do serviço; 

• Disponibilizar equipe qualificada para executar o escopo da proposta.  

 Condições para execução do serviço: 

• Contrato com pessoa jurídica; 

• Possuir capacidade técnica adequada para a execução do serviço; 

• Possuir experiência e apresentar referências; 
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• Apresentar os resultados esperados definidos no escopo da contratação no prazo 
estipulado. 

 Apresentação da proposta: 

 A proposta deverá ser enviada da seguinte forma: 

• Utilizar papel timbrado da empresa ou instituição; 

• Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone); 

• Informar cronograma para a realização de todas as atividades do serviço; 

• Informar a composição da equipe executora; 

•  Informar a composição do preço global da proposta (incluindo impostos). 

 Orientações e prazos para envio da proposta: 

 As propostas serão enviadas até 08/08/2021  para o endereço Gabriela Bianco 
(gabriela.bianco.ext@imaflora.org) com o título “Facilitação de Grupo de Trabalho Origens Brasil”.   

As dúvidas referentes a este TdR poderão ser esclarecidas com Gabriela Bianco, no mesmo e-mail 
acima. 
 
“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de mulheres, 
mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da comunidade 
LGBTQI+, pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre outros”. 

 


