TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM AUDIOVISUAL
Nº 084/2018 - 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 Berço das Águas III / Petrobras Socioambiental
OBJETIVO DA CONSULTORIA
Contratação de prestador de serviço (pessoa jurídica) especializado para
conduzir a cobertura coletiva audiovisual do V Festival Juruena Vivo e realizar
três (3) oficinas de audiovisual para integrantes da Rede Juruena Vivo, com o
objetivo de fortalecer e desenvolver as estratégias de comunicação da Rede.
INTRODUÇÃO
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é a primeira organização indigenista
fundada no Brasil, em 1969. Há 49 anos atua pelo fortalecimento do
protagonismo indígena no cenário regional, valorizando sua cultura, seus
modos de organização social através da qualificação das práticas de gestão de
seus territórios e recursos naturais, com autonomia e de forma sustentável.
Historicamente, as equipes indigenistas mutidisciplinares da OPAN realizam
trabalhos de base junto aos povos indígenas em eixos como política, terra,
saúde e economia. A metodologia de trabalho da OPAN é pautada na ação
direta, por meio do convívio e do envolvimento no cotidiano das aldeias, que
são o núcleo orientador das propostas e desenvolvimento dos projetos.
A OPAN desenvolve, desde 2011, o Projeto Berço das Águas com foco no
apoio à elaboração e implementação de Planos de Gestão Ambiental e
Territorial Indígena e no fortalecimento de organizações situadas na sub-bacia
do Rio Juruena. Na sua terceira edição, o Projeto Berço das Águas III,
patrocinado pela Petrobras Socioambiental, atua, dentre outras frentes, no
fortalecimento da Rede Juruena Vivo (RJV) e visa criar subsídios para que a
RJV possa desenvolver suas estratégias de comunicação. As atividades
listadas neste TDR fazem parte da formação em comunicação de três núcleos
da Rede.
O V Festival Juruena Vivo, ocorrerá do dia 1 a 4 de novembro em Juína, MT. O
encontro é um momento festivo e de organização política das populações que
fazem parte da sub-bacia do Juruena.
QUALIFICAÇÃO EXIGIDA
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Este TDR é direcionado a comunicador especializado em audiovisual (pessoa
jurídica) com experiência e formação, comprovadas, na área. É desejável que o
profissional tenha experiência em comunicação popular e/ou indigenista.
VAGAS E VIGÊNCIA
Número de Vagas: 01
A vigência do contrato será de 29/10/18 a 30/06/19.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA
Fase 1:
➢ Reuniões com a equipe do Projeto;
➢ Elaboração de um plano de cobertura coletiva do V Festival Juruena
Vivo visando a produção de um mini vídeo;
➢ Condução da cobertura coletiva e audiovisual do Festival Juruena Vivo:
roteiro, filmagem e edição.
➢ Produção de um (1) mini vídeo da RJV;
Fase 2:
Reuniões com a equipe do Projeto;
Elaboração de material didático de apoio à oficina de audiovisual;
Elaboração do plano de aula para a oficina de audiovisual;
Viagem de campo para realizar (3) três oficinas de audiovisual: roteiro,
filmagem e edição.
➢ Produção de 4 (quatro) mini vídeos da RJV: roteiro, filmagem e edição.
➢
➢
➢
➢

PRODUTOS
Produto 01 - Plano de cobertura coletiva do V Festival Juruena Vivo visando a
produção de 1 (um) mini vídeo:
➢ Elaboração do plano de cobertura coletiva do FJV.
➢ Elaboração de material de apoio didático (mini manual).
Produto 02 - Cobertura coletiva do V Festival Juruena Vivo:
➢ Coordenação de integrantes da RJV para a efetivação da cobertura
coletiva audiovisual do FJV.
Produto 03 - Relatório técnico e 1 (um) mini vídeo editado.
➢ Descrição e análise técnica das atividades realizadas;
➢ Entrega de 1 (um) mini vídeo editado com conteúdo do FJV.
Produto 04 - Apresentação do plano de trabalho para 3 (três) oficinas de
audiovisual:
➢ Elaboração do material didático para a realização de oficinas de
audiovisual para os núcleos da Rede Juruena Vivo.
➢ Elaboração do plano de aula das oficinas de audiovisual.
Produto 05 - Realização de 3 (três) oficinas de audiovisual:
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➢ Realização de 3 oficinas para núcleos da Rede Juruena Vivo com
duração de 3 dias cada, visando a produção de 4 mini vídeos.
Produto 06 - Relatório técnico e 4 (quatro) mini vídeos:
➢ Descrição e análise técnica das atividades realizadas;
➢ Entrega de 4 (quatro) mini vídeos editados.
PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO*
Atividade/Produto
Assinatura do contrato e
reunião com a equipe do
Projeto
Plano de cobertura
audiovisual coletiva do V
FJV (Produto 01).

Deslocamento para o V FJV
Cobertura Audiovisual
Coletiva do V FJV (Produto
02)
Relatório técnico e 1 mini
vídeo (Produto 03)
Apresentação do plano de
trabalho para 3 oficinas de
audiovisual (Produto 04)
Viagem a campo para
realização de 3 oficinas de
audiovisual (Produto 05)

Local

Período

Desembolsos
% de
pagamento

-

Até 25 de outubro
2018

-

-

Até 25 de outubro

5%

Cuiabá

30 de outubro

-

Juína

1 a 4 de novembro
de 2018

10%

-

16 de novembro

20%

-

Até 22 de abril

15%

Bacia do
Juruena (3
localidades
a definir)

1 a 15 de maio de
2019 (a confirmar)

20%

Relatório técnico e 4 mini
Até 20 de junho
30%
vídeos (Produto 06)
TOTAL
100%
*O pagamento dos produtos se dá mediante a aprovação dos mesmos e da
emissão de nota fiscal. Os custos relativos a nota fiscal são por conta do
contratado.
DA PROPOSTA
O (a) concorrente, deverá encaminhar por meio digital, para o e-mail
livia@amazonianativa.org.br, até o dia 19 de outubro às 18 horas, um
documento com papel timbrado da empresa, contendo
➢ Currículo do (a) consultor (a);
➢ Carta de apresentação (máximo 2 páginas);
➢ Proposta inicial de cobertura do Festival Juruena Vivo (1 página);
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➢ Orçamento referente a prestação de serviço para a realização das
atividades propostas neste TDR;
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
➢ Experiência e formação comprovada em audiovisual;
➢ Desejável experiência com comunicação popular e/ou indigenista;
➢ Compatibilidade com as atividades a serem desenvolvidas (carta de
apresentação);
➢ Qualidade do plano de cobertura coletiva do FJV;
➢ Melhor/menor preço pela prestação de serviço.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As despesas com deslocamento e alimentação até Cuiabá serão custeadas
pela OPAN na primeira fase (V Festival Juruena Vivo) e pelo (a) consultor (a)
na segunda fase.
Durante a realização da cobertura do FJV e das oficina as despesas com
deslocamento, alimentação e hospedagem serão custeadas pela OPAN.
Cuiabá, 15 de outubro de 2018
Operação Amazônia Nativa
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