TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)
Prestação de Serviços para Facilitação de Oficina de Planejamento
Estratégico
1. Objeto
Contratação de consultoria pessoa jurídica, para prestação de serviços de facilitação de Oficina
para elaboração do Planejamento Estratégico 2022-2027 da Amigos da Terra – Amazônia
Brasileira.
2. Sobre os responsáveis pela chamada
2.1 Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (AdT): A AdT é uma organização não-governamental
brasileira, sem fins lucrativos, com mais de 25 anos de atuação na área socioambiental,
trabalhando na promoção de iniciativas sustentáveis que visem o desmatamento zero nos
habitats naturais brasileiros, com foco prioritário, mas não exclusivo, na Amazônia.
3. Especificação dos serviços
O trabalho a ser executado tem como objetivos a realização de uma oficina de
revisão/elaboração do Planejamento Estratégico da AdT e a emissão de um relatório final
contendo o Planejamento Estratégico da instituição para os anos 2022-2027.
4. Tipo de contratação
Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica.
5. Qualificação

5.1 Experiência comprovada com facilitação de oficinas;
5.2 Experiência na área de planejamento estratégico;
5.3 Experiência em compilação de dados e relatórios finais.
5.2 São diferenciais:


Trabalhos com entidades do terceiro setor da área socioambiental;

6. Execução

1

6.1 Entregas, atividades e produtos:
Entrega

1

Atividades

Produtos

Reunião inicial com Contratante para
Plano de trabalho e cronograma de
alinhamento
e
detalhamento
das
execução
validado
com
a
demandas e adequação do cronograma de
Contratante
execução;

2

Aplicação de questionário para Conselho e Relatório
Parceiros
dados

3

Oficina

4

Preparação da versão do Relatório final
com base em todos os levantamentos

com

compilação

de

Relatório Final

6.2 Cronograma:

7. Precificação e pagamento
7.1 As propostas recebidas serão analisadas prioritariamente conforme o critério de melhor
preço e melhor proposta técnica, de acordo com as exigências de experiência e qualificação
apresentadas no item 5 do presente documento.
7.2 O pagamento dos produtos contratados será feito por meio de apresentação de Nota Fiscal
e será acordado entre as partes na celebração do contrato.
8. Contato
Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser enviadas para o e-mail: adm@amazonia.org.br
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