Termo de Referência para Contratação de serviço
para apoiar a realização do Encontro anual da Rede Origens Brasil®
O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, 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
O IMAFLORA é ainda o administrador do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br |
https://youtu.be/_6xbOzOgMGM ), um rede que defende caminhos para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia, a partir da valorização das atividades econômicas das populações
tradicionais e povos indígenas, suas culturas e modo de vida.
Por meio de um sistema de garantia de origem socioambiental com forte componente de
tecnologia, comunicação e articulação em rede, aproxima o produtor de empresas e do mercado
consumidor, promovendo relações comerciais com menos intermediários, mais transparentes e
éticas.
Objetivo do TDR:
O objetivo deste termo de referência é selecionar e contratar uma prestação de serviços para
apoiar a coordenação, organização, produção e realização do Encontro anual da rede Origens
Brasil®, em Alter do Chão/PA, de 20 a 21 de setembro para 150 a 160 pessoas.
Escopo/Produto do serviço:
Apoiar a coordenação local, organização e realização do Encontro anual da rede Origens
Brasil®, em Alter do Chão/PA, de 20 a 21 de setembro para 150 a 160 pessoas, que inclui:
•

•

•
•

Acompanhamento de todas as etapas do evento e de desenvolvimento (briefing com
equipe, verificação de normas de segurança e exigências legais, cumprimento de
prazos, contratação de fornecedores para conduzir as ações e organização da
programação);
Organizar e executar a logística de translado do aeroporto de Santarém – PA até o
local do encontro, providenciando alimentação, hospedagem e transporte, para todos
os participantes;
Apoiar na identificação, orçamento, escolha, e reserva do local do evento, hotéis,
restaurantes para o evento.
Identificação e aluguel de casa para equipe IMAFLORA.

•

•
•
•
•
•
•

Providenciar orçamentos para seleção de fornecedores para o evento em relação à
Alimentação, hospedagem, transporte local, equipamentos sonoros e de projeção
visual;
Cotar, contratar e solicitar pagamentos de fornecedores (local, hotel, restaurante,
fotógrafo, refeições, equipe local, logísticas, materiais, etc);
Preparar/ornamentar o local do evento (ver se precisará alugar tenda)
Montar planilha com custo de todo o evento e apoiar a prestação de contas dos
fornecedores;
Organizar/contratar evento de despedida do evento (Piracaia);
Disponibilizar equipe de apoio para acompanhamento durante todo o tempo nos dias
do evento;
Ser interlocutor entre o Imaflora e os fornecedores contratados.

Condições de contratação:
•
•

•

Contrato através de pessoa jurídica devidamente constituída.
As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão
previstas o período de 01/07/2022 a 01/10/2022. Pessoa Jurídica com qualificação
técnica comprovada para execução do serviço.
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE deve ser compatível com o
escopo do serviço.

Apresentação da proposta:
•
•

Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone).
Informar a composição do preço da proposta (incluindo impostos).

Condições e formas de pagamento:
•
•
•

30% assinatura contrato.
30% na semana de realização do evento
40% Entrega das prestações de contas

Orientações e prazos para envio da proposta:
As propostas serão enviadas até 24/06/2022 para o endereço selecao@imaflora.org, com o
título (Realização do Encontro anual da Rede Origens Brasil®).
“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”.

