TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 061/2018 - OPAN
DADOS DO TDR
Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN
CNPJ: 93.017.325/0001-68
Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97, bairro Goiabeiras – Cuiabá, MT – CEP
78032-035
Projeto/ Financiador: Projeto Juruena: informação para o bem-viver dos povos indígenas
e populações tradicionais ameaçados por projetos de infraestrutura no Tapajós.
INTRODUÇÃO
Projeto Juruena Vivo
OPAN – Fastenopfer
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não governamental indigenista
sediada em Cuiabá-MT que atua em parceria com povos indígenas desde 1969. As
metodologias participativas pautadas pelo convívio nas aldeias definiram uma marca
identitária da instituição, que no passado rompeu com práticas autoritárias e inspirou um
novo modelo de indigenismo no país. Atualmente, a OPAN opera com três enfoques
estratégicos: a)fortalecer processos organizativos internos e a capacidade de articulação
e interlocução de povos indígenas de Mato Grosso e do Amazonas; b) ampliar e qualificar
iniciativas de garantia e gestão dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação
tradicional em Mato Grosso e no Amazonas; e c) fortalecer os direitos indígenas e
influenciar positivamente as políticas públicas que afetam os povos e territórios
indígenas.
O Projeto Juruena Vivo pretende contribuir para que a Rede Juruena Vivo obtenha êxito
e visibilidade na implementação de suas estratégias de incidência política em ambientes
de controle social locais e em eventos de abrangência nacional e internacional sobre
energia e meio ambiente. Como um de seus objetivos específico, prevê ampliar a
compreensão da Rede Juruena Vivo quanto à participação em fóruns de controle social
no âmbito de bacias hidrográficas e à participação política em eventos nacionais e
internacionais sobre água e energia.

OBJETIVOS DA CONSULTORIA
Os objetivos da consultoria são: (1) elaborar material de apoio com conceitos gerais do
setor elétrico; (2) fornecer suporte técnico à realização de oficina de capacitação de
lideranças locais sobre o processo de tomada de decisão do setor elétrico sobre
empreendimentos hidrelétricos em Mato Grosso por meio da apresentação de contexto
do papel da hidroeletricidade no setor elétrico, referencial das diferenças entre CGH,
PCH e UHE e fluxo decisório geral; e (3) participar de dois dias de formação.

1

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Poderão participar do referido certame advogados, economistas, engenheiros
geógrafos ou profissionais de áreas afins com experiência de no mínimo 5 (cinco) anos
no setor elétrico brasileiro. A proposta deverá ser entregue via e-mail para Andreia
Fanzeres (andreia@amazonianativa.org.br) até as 18h do dia 10 de agosto de 2018 em
documento contendo um resumo da proposta técnica, com orçamento, indicação de
equipe executora, assinatura do responsável e período de validade.
VIGÊNCIA
A vigência do contrato será de 13 de agosto a 30 de setembro de 2018.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA
1) Apresentação da proposta de trabalho
O plano de trabalho deverá conter o objetivo do trabalho, as atividades previstas, o
cronograma, os materiais necessários e o resultado esperado.
2) Apresentação em formato Power Point do fluxo decisório do setor elétrico,
referencial das diferenças entre CGH, PCH e UHE e contexto geral.
Elaboração de apresentação para oficina de capacitação, conforme definição prévia da
equipe de apoio composta por OPAN, ICV, International Rivers e Instituto
Socioambiental.
3) Elaboração e impressão de material de apoio
Deverão ser entregues materiais de apoio para 30 pessoas durante a oficina. O material
de apoio será revisado pela equipe da OPAN antes de sua impressão.
4) Participação na oficina
5) Relatório final
Até o dia 15 de setembro deverá ser encaminhado à OPAN um relatório final contendo
análises e encaminhamentos dos dois dias de oficina.
PRODUTOS
- Apresentação de proposta de trabalho
- Apresentação em Power Point
- 30 apostilas/material didático para os participantes
- Relatório final da oficina com encaminhamentos
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PROPOSTA DE CRONOGRAMA E DESEMBOLSO

Atividade/Produto

Plano de trabalho

Apresentação de Power Point
e material didático
Relatório final

Local
À distância

Cuiabá

À distância

Período

% de pagamento

Até 15 de agosto de
2018.
Até o dia 20 de agosto
de 2018.
Até 15 de setembro de
2018.

100%

Obs: Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem do consultor serão de
responsabilidade da OPAN.

3

