
 

Termo de Referência (TR) para contratação de serviço de apoio para 

facilitação de um Workshop virtual do Origens Brasil® / IMAFLORA  

O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – organização não 

governamental sem fins lucrativos, sediada em Piracicaba (SP), cuja missão é incentivar e promover 

mudanças nos setores florestais e agrícolas, visando à conservação e o uso responsável dos recursos 

naturais e a promoção de benefícios sociais. Mais informações no site www.imaflora.org. 

 Atuação do projeto do Imaflora: 

O IMAFLORA é também o administrador do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br |  

https://www.eusouorigensbrasil.org.br | https://youtu.be/jfZw7AUSE0k), 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. Em 2019 o Origens Brasil® realizou o 1º grande encontro de toda a sua rede em Alter do 

Chão no PA (https://youtu.be/pgZib-STuvI) e em 2020 realizamos o 2º Encontro virtual 

(https://youtu.be/ULyO2GS0-qY). 

Objetivo do serviço: 

O objetivo deste termo de referência é selecionar e contratar consultoria na forma de Pessoa 

Jurídica para facilitar a realização de um workshop virtual do 3º Encontro de Governança da rede 

Origens Brasil®. 

Escopo do serviço:  

O escopo de serviço é apresentado a seguir e deve ser realizado de acordo com a descrição abaixo: 

• A ser realizado virtualmente nos dias 19 e 20/10/21. 

• Participação aproximada de 150 a 200 pessoas de diferentes perfis (empresas, 

representantes de populações tradicionais e povos indígenas, instituições de apoio local e 

conselheiros). 

• Duração a priori de 2 dias (a ser validada ). 

• A presente consultoria deverá, propor uma metodologia de facilitação, que contemple: 
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- Consultas prévias aos membros dos comitês e conselho para identificar temas de interesse 

e formato do evento; 

- Garantir e facilitar a preparação e realização do evento, definir as metodologias com base 

em reuniões com o IMAFLORA e consulta prévia com uma amostra de diferentes perfis de 

participantes; 

- Propor metodologia para animação do evento e elaborar roteiro para o MC apresentar; 

- Garantir preparação previa dos participantes para o encontro (grupo de WhatsApp); 

- Realizar convite e controle dos participantes; 

- Controlar aceites e participação; 

- Montar o roteiro para apresentação do evento; 

- Apoiar a facilitação de grupos de reflexão, trabalho virtuais durante o encontro; 

- Realizar registro das discussões e encaminhamentos do encontro; 

- Criar materiais audiovisuais para o treinamento: convite, edição de Power Point, e edição 

de aproximadamente 6 a 8 pequenos vídeos (abertura, finalização, depoimento de pessoas, 

etc); 

- Elaborar um e-book final.  

Objetivo do 3º Encontro de Governança do Origens Brasil:  

• Fortalecer as trocas na rede do Origens Brasil®; 

• Aproximar os membros das diferentes instâncias de governança; 

• Construir/fortalecer o sentimento de pertencimento dos membros; 

• Engajar para se tornarem ativador da rede; 

• Criar espaço de reflexão e troca de aprendizados (potencializar) entre os membros do 

Origens (ativar a rede); 

•  Criar oportunidades de parcerias e trocas entre os membros.  

Condições de contratação:  

• Contrato de prestação de serviços através de pessoa jurídica; 

• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 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 deverá ter vínculo comprovado com a empresa que será contratada.  

Qualificações obrigatórias:  

O profissional designado para essas atividades deve possuir: 

• Identidade e alinhamento com a missão e valores do IMAFLORA e a causa do Origens Brasil®; 

• Experiência em processos de facilitação de eventos à distância, rede e com diferentes 

stakeholders (Portfolio); 

• Flexibilidade para reuniões de acompanhamento sempre que necessário; 

• Domínio e experiência com aplicação de diferentes metodologias de facilitação em 

ambiente virtual; 

• Desenvoltura para trabalhar com diferentes atores sociais incluindo populações tradicionais 

e povos indígenas; 

•  Habilidade em redigir relatórios com síntese do evento; 

• Disponibilizar equipe qualificada para cumprir o escopo e cronograma. 

 Qualificações desejáveis:  

• Conhecimento técnico nos sistemas levantados; 

• Experiência na Amazônia, especialmente no Pará; 

• Experiência com empreendimentos em Comunidades Tradicionais da Amazônia. 

 Condições para execução do serviço: 

• Possuir capacidade técnica adequada pra a execução do serviço; 

• Possuir comprometimento com a importância da execução do serviço; 

• Apresentar os resultados esperados definidos no escopo da contratação no prazo 

estipulado. 

 Apresentação da proposta: 

 As propostas para execução das atividades deverão conter: 

  



 

● Currículo comprovando atender às qualificações necessárias; 

● Carta justificando interesse e capacidades para o trabalho; 

● Proposta orçamentária total e composição detalhada dos preços considerando o escopo e 

a duração do trabalho; 

● Cronograma de execução. 

● Dados completos da empresa/profissional (CNPJ ou CPF, endereço, e-mail, telefone para 

contato); 

● Portfólio do profissional/empresa ressaltando experiência relacionada ao edital e 

referências de projetos já executados; 

 Orientações e prazos para envio da proposta: 

● E-mail para envio das propostas: com o título; 

● Proposta Consultoria – Facilitação Encontro Origens Brasil; 

● Dúvidas contato com: Gabriela Bianco pelo e-mail Gabriela.bianco.ext@imaflora.org 

● Prazo máximo de recebimento: 05/08/2021. 

 

“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”. 

 

 

mailto:Gabriela.bianco.ext@imaflora.org

