TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM AUDIOVISUAL
Nº 03/2019 - 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
registro fotográfico das atividades do projeto Berço das Águas. Em especial
os registros contemplarão as terras indígenas do povo Rikbaktsa e as
atividades e temáticas ligadas ao Plano de Gestão Territorial e Ambiental em
elaboração por este povo. O projeto Berço das Águas, que atua na sub-bacia
do rio Juruena, Mato Grosso, também trabalha com a Rede Juruena Vivo.
APRESENTAÇÃO
A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é a primeira organização indigenista
fundada no Brasil, em 1969. 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 multidisciplinares 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, na
elaboração do Plano de Gestão Territorial e Ambiental do povo Rikbaktsa e no
fortalecimento da Rede Juruena Vivo (RJV).
Este edital visa, principalmente, selecionar um consultor para realizar o
registro fotográfico do povo Rikbaktsa. As fotografias terão como fim primeiro
ilustrar a publicação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental deste povo,
em elaboração. As atividades de campo deverão buscar registrar diferentes
dimensões da vida do povo Rikbaktsa, mas podem contemplar atividades da
Rede Juruena Vivo.
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QUALIFICAÇÃO EXIGIDA
Este TDR é direcionado para fotógrafos (pessoa jurídica) com formação e
experiência comprovada com povos indígenas.
VAGAS E VIGÊNCIA
Número de Vagas: 01
A vigência do contrato será da data da sua assinatura até 31/03/2020.
VALOR DA PROPOSTA
O valor máximo da proposta não pode ultrapassar 15.000 R$ (Quinze mil
reais).
Observação: No valor total da proposta, todos os encargos e tributos
relativos à Nota Fiscal a ser emitida pelo prestador de serviços, são de
responsabilidade do prestador de serviços. O pagamento será realizado
mediante emissão de Nota Fiscal, que deverá ser feita somente após a
autorização da OPAN. A autorização será por Produto e após sua aprovação
pela OPAN.
DESPESAS DIVERSAS COM A CONSULTORIA
As despesas com deslocamento e alimentação até Cuiabá (origens dentro do
território nacional) e durante os campos serão custeadas pela OPAN.
Quaisquer despesas com equipamentos fotográficos será custeada pelo
consultor/fotógrafo.
ATIVIDADES DA CONSULTORIA
➢ Reuniões com a equipe do projeto;
➢ Entradas em campo: o fotógrafo deverá realizar 4 entradas em campo
(totalizando em média 1 semana cada) para cobrir atividades e
temáticas de interesse do projeto Berço das Águas. As datas serão
acordadas entre ambas as partes;
➢ Produção:
o 100 fotos selecionadas e tratadas (por cada campo realizado);
o 2 foto reportagens sobre temas a serem definidos e a
publicação das mesmas em meios de comunicação nacionais
ou internacionais;
o Decupagem das imagens entregues a partir de palavras
chaves, lugares, personagens retratados, etc. (arquivo escrito).
PRODUTOS
Produto 01 - Cobertura fotográfica 1
➢ Viagem a campo (em média 1 semana: saída e retorno de Cuiabá);
➢ Entrega de 100 fotografias tratadas;
➢ Entrega da decupagem das fotografias.
Produto 02 - Cobertura fotográfica 2
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➢ Viagem a campo (em média 1 semana: saída e retorno de Cuiabá);
➢ Entrega de 100 fotografias tratadas;
➢ Entrega da decupagem das fotografias.
Produto 03 - Cobertura fotográfica 3
➢ Viagem a campo (em média 1 semana: saída e retorno de Cuiabá);
➢ Entrega de 100 fotografias tratadas;
➢ Entrega da decupagem das fotografias.
Produto 04 - Cobertura fotográfica 4
➢ Viagem a campo (em média 1 semana: saída e retorno de Cuiabá);
➢ Entrega de 100 fotografias tratadas;
➢ Entrega da decupagem das fotografias.
Produto 05 - Foto reportagem 1
➢ Elaboração de uma foto reportagem a partir de um tema previamente
acordado com a equipe e os indígenas;
➢ Publicação da foto reportagem em um veículo nacional ou
internacional (formato a ser acordado entre ambas as partes).
Produto 06 - Foto reportagem 2
➢ Elaboração de uma foto reportagem a partir de um tema previamente
acordado com a equipe e os indígenas;
➢ Publicação da foto reportagem em um veículo nacional ou
internacional (formato a ser acordado entre ambas as partes).

PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO*

Atividade/Produto

Local

Período**

Pagamento/
Porcentagem

Assinatura do contrato e
reunião com a equipe do
Projeto

-

29 de janeiro de
2019

-

Cobertura fotográfica 1 e
entrega de 100 fotos
(produto 1)

bacia do
Juruena,
MT

previsão maio a
junho

20%

Cobertura fotográfica 2 e
entrega de 100 fotos
(produto 2)

bacia do
Juruena,
MT

a definir

20%

Cobertura fotográfica 3 e
entrega de 100 fotos
(produto 3)

bacia do
Juruena,
MT

a definir

20%

Cobertura fotográfica 4 e

bacia do

a definir

20%
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entrega de 100 fotos
(produto 4)

Juruena,
MT

Elaboração e publicação
da foto reportagem 1
(produto 5)

-

atrelada a coleta
de material
referente ao tema

10%

Elaboração e publicação
da foto reportagem 2
(produto 6)

-

atrelada a coleta
de material
referente ao tema

10%

-

100%

TOTAL

-

*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.
** As entradas em campo serão acordadas com 1 mês de antecedência entre
ambas as partes.
SUBMISSÃO DA PROPOSTA
O (a) concorrente, deverá encaminhar por meio digital, para Lívia Alcântara,
comunicadora (e-mail livia@amazonianativa.org.br) e Tarcísio Santos,
coordenador do projeto (tarcisio@amazonianativa.org.br), até o dia 27 de
janeiro de 2019 às 0 horas, um documento com papel timbrado da empresa,
contendo:
➢ Currículo do (a) consultor (a);
➢ Portfólio de fotos;
➢ Carta de apresentação (máximo 2 páginas) enfatizando a relação
entre a experiência do consultor e o serviço a ser prestado;
➢ Orçamento referente a prestação de serviço para a realização das
atividades propostas neste TDR;
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
➢ Experiência e formação comprovada em fotografia;
➢ Experiência fotográfica junto à povos indígenas;
➢ Compatibilidade do perfil com as atividades a serem desenvolvidas
(carta de apresentação e currículo);
➢ Melhor/menor preço pela prestação do serviço.
Dúvidas podem ser sanadas pelos e-mails de Lívia Alcântara
(livia@amazonianativa.org.br)
com
cópia
para
Tarcísio
Santos
(tarcisio@amazonianativa.org.br) ou pelo telefone (65) 3322-2980.

Cuiabá, 14 de janeiro de 2019
Operação Amazônia Nativa
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