
OPORTUNIDADE PARA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA - “ASSESSORIA PARA

CONSTRUÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”

Tipo de contrato: Consultoria Pessoa Física ou Pessoa jurídica, a ser negociado

Duração: 2 meses

Período de inscrição: de 09 a 15 de Junho

1. QUEM SOMOS

O MOVIMENTO FICHA VERDE é um movimento suprapartidário, aberto e colaborativo que tem
como objetivo promover o protagonismo da sociedade civil na agenda socioambiental. Nascido no
Amazonas, o Movimento Ficha Verde (MoFV) é uma plataforma democrática e pluralista,
constituída de forma participativa por pessoas que acreditam que podem e devem fazer algo para a
sustentabilidade da Amazônia.

O MoFV conta com representantes de instituições de pesquisa, organizações não-governamentais,
movimentos sociais, movimentos urbanos, povos indígenas, agentes de políticas públicas e
indivíduos independentes.

Desde o nascimento, o MoFV engajou a sociedade civil e convidou cidadãos de Manaus a refletirem
sobre a cidade e estado que queremos, construindo coletivamente uma Carta de Compromissos
Socioambientais que foi apresentada nas eleições estaduais e municipais (2014 e 2016). O MoFV
promoveu debates e incluiu a cidade com campanhas públicas que envolveram artistas locais e
convidaram importantes atores para debates qualificados sobre a Agenda Socioambiental em
Manaus e no Amazonas. Nós lançamos uma campanha de monitoramento da Carta de
Compromissos e fizemos conexões com órgãos de controle, garantindo a participação popular
efetiva na instância pública.

Acreditamos que influenciando governos, empresas e cidadãos por mais responsabilidade
socioambiental, alcançaremos melhorias na conservação da natureza e na qualidade de vida da
sociedade.

https://www.fichaverde.org

https://www.facebook.com/movimentofichaverde/

2. OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Objetivo: Contratação de profissional, no âmbito do Movimento Ficha Verde, para dar suporte na
estruturação do Planejamento Estratégico para 2021 e 2022 do Movimento Ficha Verde.
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https://www.fichaverde.org
https://www.facebook.com/movimentofichaverde/


Objetivos Específicos:

● Mapear e identificar quais as atuais dificuldades do Movimento Ficha Verde através de

levantamento de informações e escuta ativa dos membros do movimento.

● Dar suporte na realização do planejamento 2030 do movimento

● Realizar o planejamento estratégico para o ano de 2021 e 2022 alinhado com os membros

do movimento ficha verde

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

Atividade #1: Essa atividade consiste na elaboração do Plano de Trabalho a respeito da

prestação de serviço, contendo proposta técnica com as atividades a serem desenvolvidas para

realização do trabalho, bem como metodologia de trabalho e cronograma, para apresentação e

validação junto à equipe do projeto;

Atividade #2: Essa atividade consiste na elaboração de um breve diagnóstico orientador

através de uma série de entrevistas individuais e em grupo com os membros do Movimento Ficha

Verde.

Atividade #3: Essa atividade consiste na elaboração da versão final do Planejamento

Estratégico do Movimento Ficha Verde, apresentação e validação do mesmo junto aos membros do

grupo.

4. PRODUTOS:

Atividades Entrega esperada Prazo para

entrega

% de

remuneração

Atividade #1 Plano de trabalho com proposta técnica, metodologia

e cronograma (em Word e PDF)

junho 2021

50%

Atividade #2 Relatório contendo diagnóstico e produtos gerados

nas primeiras reuniões e entrevistas

Junho de

2021

20%

Atividade #4 Relatório final contendo a apresentação do

planejamento estratégico (em Word e PDF)

julho 2021 30%

3. CONTEÚDO DA PROPOSTA PELO(A) CONSULTOR(A)

✔ Carta de Apresentação ressaltando as competências técnicas específicas, na área de
consultoria.

✔ Portfólio.
✔ Proposta comercial, indicando valor global.
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Somos uma consultoria de negócios, especialista em desenvolvimento de negócios, movimentos e
empreendedores

4. HABILIDADES E EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA

Profissional ou empresa da área de  consultoria de negócios

Experiência Obrigatória:

✔ Experiência de consultoria, especialista em desenvolvimento de negócios, movimentos e
empreendedores

✔ Desejável experiência específica com movimentos da sociedade civil

Os pagamentos serão realizados a partir da entrega de nota fiscal, de acordo com a entrega dos
produtos mencionados

5. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

2 (dois) meses a partir da data de assinatura do contrato. A previsão para início da

consultoria é junho de 2021.

6.  MATERIAIS E INFRAESTRUTURA

Os materiais de trabalho são de responsabilidade do(a) consultor(a).

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos documentos produzidos pelo(a) consultor(a), fruto deste Termo de Referência,

inclusive originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do

contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor(a) para outros fins

após autorização do Contratante.

8. CONDIÇÕES GERAIS

O(A) consultor(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais

e trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a contratação.

Não será proporcionado ao(a) consultor(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de

saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer

outro emolumento durante a vigência do Contrato. Será vedado ao(à) consultor(a) ceder quaisquer

informações e/ou documentos objetos deste Contrato, sem prévia autorização do Contratante. O(A)

consultor(a) deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de acordo com os

mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética.

9. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO

A proposta deverá ser enviada para mofichaverde@gmail.comcom o título “Assessoria para
construção de Planejamento Estratégico” até o dia 15/06/2021.
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