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I. CARTA CONVITE 
 
 
 
 
 

     Brasília/DF,  11/09/2018. 

 
 
Assunto: CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ORGANIZAÇÃO E MODERAÇÃO EM 
WORKSHOP DE LEVANTAMENTO DE LIÇÕES APRENDIDAS DO PROJETO “PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL EM ÁREAS JÁ CONVERTIDAS PARA O USO AGROPECUÁRIO – ABC CERRADO – 
MAPA/EMBRAPA/SENAR - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 
 
Prezado(a) Senhor(a), 
 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural/SENAR, convida à apresentação de currículo para 
prestação de serviço especificado no termo de referência, utilizando o modelo de currículo anexo, 
impreterivelmente até às 18:00 do dia 23/09/2018. Para o consultor selecionado será exigida a 
apresentação da documentação comprobatória na participação dos eventos, a ser apresentada 
após convocação. 

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR 
E-mail: mateus.tavares@senar.org.br / abccerrado@senar.org.br   

 
 
 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Mateus Moraes Tavares 
Coordenador Técnico do Projeto ABC Cerrado 

SENAR/Administração Central 
 
 
 

mailto:mateus.tavares@senar.org.br
mailto:abccerrado@senar.org.br
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II - MODELO DE CURRÍCULO 

 
Nome: 

Município de Residência/UF: 

Formação acadêmica   

Graduação (inserir no máximo duas): C.H. Ano  

Curso 1:    

Curso 2:   

Pós-graduação (inserir no máximo três): C.H. Ano  

Curso 1:   

Curso 2:   

Curso 3:   

Curso relacionados a Gerenciamento de Projetos 
Obs.: Não serão considerados cursos de informática 

C.H. Ano  

Curso 1:   

Curso 2:   

Curso 3:   

Curso 4:   

Curso 5:   

 

Atividade 

Documentação exigida para 
comprovação – a ser 

apresentada pelo consultor 
selecionado após 

convocação 

Participação em eventos como moderador/facilitador nos últimos 5 anos  

Nome do Evento: 
Ano de realização: 
Carga horária: 
Entidade demandante/Projeto: 

Atestado de capacidade 
técnica ou certificação dos 

eventos citado 

Moderador/facilitador em eventos específicos para levantamento de Lições Aprendias em Projetos,nos 
últimos 5 anos 

Nome do Evento: 
Ano de realização: 
Carga horária: 
Entidade demandante/Projeto: 

Atestado de capacidade 
técnica ou certificação dos 

eventos citado 

Coordenação de oficinas de trabalho multidisciplinares, em nível federal, nos últimos 5 anos 

Nome do Evento: 
Ano de realização: 
Carga horária: 
Entidade demandante/Projeto: 

Atestado de capacidade 
técnica ou certificação dos 

eventos citado 

 
Declaro serem verdadeiras todas as informações acima declaradas. 

 
Local, data                  

Assinatura do Proponente  
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IV - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação de consultoria individual para organização e moderação em Workshop de 
levantamento de Lições Aprendidas, do Projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas 
para o Uso Agropecuário – Projeto ABC CERRADO – MAPA/EMBRAPA/SENAR 
 
 
1 - CONTEXTO 

O projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no 
Plano ABC) – FIP/ABC é um dos quatro projetos1 que compõem o Plano de Investimentos do Brasil, 
aprovado junto ao Programa de Investimento Florestal (FIP, sigla em inglês) do Fundo Estratégico 
do Clima (SCF). O projeto FIP/ABC deverá contribuir, em sinergia com os demais projetos, para a 
promoção do uso sustentável das terras e melhoria da gestão florestal do bioma Cerrado, segundo 
maior bioma do País e da América do Sul, contribuindo para a redução da pressão sobre as florestas 
remanescentes, diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e aumento do seqüestro 
de carbono. 

O objetivo do PROJETO ABC CERRADO é promover a adoção de tecnologias selecionadas de baixa 
emissão de carbono por produtores agropecuários de médio porte no Cerrado através de um 
programa piloto de treinamento e assistência técnica visando reduzir a lacuna de conhecimento 
tecnológico. 

Para a adoção mais ampla das tecnologias de baixa emissão de carbono, é preciso disseminá-las 
informando as vantagens das mesmas por meio da sensibilização e capacitação de produtores, 
treinamento de técnicos envolvidos com assistência técnica e prestação de assistência técnica a 
produtores rurais. 

Sendo assim, o projeto proposto visa implementar uma estratégia ampla de capacitação no 
contexto das tecnologias propostas pelo Plano ABC. Essa estratégia deve considerar as 
características regionais de produção agropecuária, assim como as prioridades ambientais e 
socioeconômicas de cada sub-região do Cerrado, buscando estabelecer as especificidades 
tecnológicas de cada local, dentre o conjunto de tecnologias previstas no Plano ABC, assim como 
linguagem e processos pedagógicos mais adequados de acordo com o perfil de produtores de cada 
região. 

O projeto será executado pelo SENAR, e a gestão realizada por um Comitê de Acompanhamento 
formado por  MAPA, EMBRAPA e SENAR. O valor total da doação do FIP para execução do projeto é 
US$ 10,6 milhões. O primeiro componente está voltado a ações de divulgação, sensibilização e 
capacitação de produtores. O segundo componente, visa a formação de técnicos de campo, além 
de prestação de assistência técnica e acompanhamento de projetos em propriedades rurais.  

 

                                              
1 Tema 1. Gestão e Manejo de Áreas já Antropizadas: Projeto 1.1 – Regularização Ambiental de Imóveis Rurais (com base no CAR); Projeto 1.2. 
Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no Plano ABC). Tema 2 – Geração e Gestão de Informações 

Florestais: Projeto 2.1. Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos Recursos Florestais do Cerrado pelos 

Setores Publico e Privado; Projeto 2.2. Implementação de um Sistema de Alerta para Prevenção de Incêndios Florestais e de um Sistema de 
Monitoramento da Cobertura Vegetal.  
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2 - JUSTIFICATIVA 

A contratação do consultor especializado para desenvolver a atividade de organização, moderação 
e facilitação, se justifica na necessidade de levantamento e consolidação de informações de 
maneira independente e imparcial das Lições Aprendidas do Projeto ABC Cerrado. Tais informações 
serão debatidas em um evento dedicado ao debate das ações e resultados preliminares do referido 
Projeto, denominado “III Workshop de Lições Aprendidas do Projeto ABC Cerrado”. Para tal, serão 
convidados os parceiros e entidades relacionadas ao Projeto.  

3 - OBJETIVOS 

O objetivo geral desta consultoria é a contratação de organização, moderação e facilitação para o 
Workshop de Lições Aprendidas do Projeto ABC Cerrado 2018, incluindo a definição de 
metodologia do workshop, a moderação durante o dia do evento, e a apresetanção sistematizada 
de informações coletadas, utilizando-se técnicas apropriadas, consolidando o resultado em um 
relatório de lições aprendidas, onde devem ser capturados os pontos positivos e negativos no 
desenvolvimento, execução e resultados preliminares do projeto, bem como listadas algumas 
sugestões de ações a serem implementadas pela coordenação do Projeto com o objetivo de 
impulsionar os pontos positivos e evitar os pontos negativos. 

4 - ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSULTOR 

O consultor deverá: 

 Propor à coordenação do Projeto ABC Cerrado o delineamento da organização 
metodológica e operacional do workshop, oficinas de trabalho e consolidação posterior das 
informações. 

 Moderar o Workshop de Lições Aprendidas do Projeto ABC Cerrado 2018, sob supervisão da 
coordenação do Projeto ABC Cerrado 

 Elaborar relatórios de consolidação dos resultados das oficinas de trabalho. 

 Consolidar os resultados finais do workshop. 

 Propor formatação do produto final do workshop para divulgação. 

5 -  PRODUTOS 

O consultor deverá apresentar os seguintes produtos: 

 RT 1 – Plano de Trabalho – Relatório contendo a proposta de trabalho a ser desenvolvida no 
workshop, contendo detalhamento metodológico-operacional e técnicas a serem utilizadas 
nas oficinas, cronograma, produtos esperados de cada oficina e modelo do relatório técnico 
consolidado a ser apresentado como RT Final. 

 RT 2 – Relatório do Evento de Moderação – Relatório que comprove a prestação do serviço 
de moderação, incluindo lista de presentes no evento com o nome da instituição, telefone e 
e-mail de contato de cada participante além de fotografias do evento (mínimo 5 
fotografias). 

 RT Final - Relatório Técnico Consolidado – Relatório de consolidação final do “III Workshop 
de Lições Aprendidas do Projeto ABC Cerrado 2018”, utilizando o modelo de formatação do 
produto final acordado com a coordenação do Projeto ABC Cerrado, contendo a 
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metodologia utilizada, o relato das discussões, das proposições e encaminhamentos, além 
de uma análise técnica dos pontos fortes e fracos do evento em si, incluindo sugestões de 
ações a serem implementadas posteriormente. 

 Apresentação RT Final – Apresentação do relatório final consolidado à equipe do Projeto 
ABC Cerrado, após revisão da equipe de coordenação do projeto. A critério do Contratante,  
apresentação do relatório deverá se realizado presencialmente na Sede do Senar em 
Brasília, ou remotamente via ferramenta de comunicação on line.  

6 - PRAZO DE EXECUÇÃO 

A realização dos serviços previstos no presente Termo de Referência será do período de 01 de 
outubro de 2018 a 15 de dezembro de 2018.  

Os períodos de realização de reuniões preparatórias, treinamento e reuniões de conclusão deverão 
ser agendados com a coordenação do Projeto ABC Cerrado, conforme necessidade.  

Para a moderação presencial do workshop o consultor deverá estar disponível entre os dias 19 a 23 
de novembro de 2018, em Brasília (a data será definida posteriormente). 

Os prazos de entrega dos relatórios serão: 

Relatório Técnico 1 – até 10 dias corridos após finalização do processo de seleção 

Relatório Técnico 2 – até 5 dias corridos após a realização do evento 

Relatório Técnico Final – 10 dias corridos após a realização do evento 

Apresentação do RT Final - 15 dias corridos após a realização do evento 

7 - FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Os relatórios deverão ser objetivos, escritos em português, em linguagem clara para perfeita 
compreensão, fazendo referência às atividades realizadas em consonância com o Termo de 
Referência e cronograma de trabalho estabelecido no contrato, de maneira que possa ser avaliado. 

O RT Final deverá ser apresentado em 1 (uma) via, sob a forma de minuta e, uma vez aprovado pela 
coordenação do Projeto ABC Cerrado deverá ser apresentados em sua forma definitiva em 4 
(quatro) vias impressas e em formato PDF. 

O prazo de análise dos documentos, pelo contratante, será de até 10 dias úteis após a entrega do 
produto. 

8 - INSUMOS 

Para permitir a consecução dos objetivos do trabalho de que trata este Termo de Referência, a 
coordenação do Projeto ABC Cerrado facilitará o acesso do Contratado às informações disponíveis e 
de seu interesse, definidos na reunião de briefing.  

Custos com deslocamento(aéreo e terrestre) além de diáriasi do contratado serão responsabilidade 
do Contratante. 
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Será definido em conjunto o padrão a ser adotado para confecção dos relatórios e modelo de 
produto final do workshop para divulgação. 

Os custos com o evento, locação de espaço, deslocamentos dos participantes, alimentação e 
materiais de expediente a serem utilizados, ficarão sob-responsabilidade do contratante. 

Para realização do serviço estabelecido no termo de referência, está sendo disponibilizado uma 
carga horário definda 92 horas distribuídas em: 

1. 40h de estudos prévios sobre o projeto e estruturação do roteiro do workshop; 
2. 12h de condução das discussões e mediação dos debates (realização do workshop); e 
3. 40h para consolidar as discussões e apresentar relatório final de lições aprendidas. 

9 - QUALIFICAÇÃO 

O consultor deverá apresentar as seguintes qualificações, devidamente comprovadas na forma do 
currículo especificado: 

 Deverá ter experiência em treinamento, organização, moderação, relatoria e coordenação 
de oficinas de trabalho e eventos multidisciplinares, preferencialmente no nível federal, 
com no mínimo 3 eventos anteriores; 

 Habilidade em processos participativos de discussão na área afim e consolidação de 
informações multidisciplinares;  

10 - PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado em quatro parcelas consonantes com a apresentação dos 
produtos estabelecidos, devidamente aprovados pela coordenação do Projeto ABC Cerrado, que 
terá até 15 (dez) dias úteis para a referida aprovação. Após aprovação serão iniciados os 
procedimentos internos de pagamento. 

RT 1 – Plano de Trabalho – Relatório contendo a proposta de 
trabalho a ser desenvolvida no workshop, contendo 
detalhamento metodológico-operacional e técnicas a serem 
utilizadas nas oficinas, cronograma, produtos esperados de cada 
oficina e modelo do relatório técnico consolidado a ser 
presentado como RT3. 

20% 

RT 2 – Relatório do Evento de Moderação – Relatório que 
comprove a prestação do serviço de moderação, incluindo lista 
de presentes no evento com o nome da instituição, telefone e e-
mail de contato de cada participante além de fotografias do 
evento (mínimo 5). 

40% 

RT Final - Relatório Técnico Consolidado – Relatório de 
consolidação final do workshop “I Workshop de Lições 
Aprendidas do Projeto ABC Cerrado”, utilizando o modelo de 
formatação do produto final acordado com a coordenação do 
Projeto ABC Cerrado, contendo o relato das discussões, das 

40% 
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proposições e encaminhamentos, além de uma análise técnica 
dos pontos fortes e fracos do evento em si. 

Apresentação RT Final – Apresentação do relatório final 
consolidado à equipe do Projeto ABC Cerrado. 

 

11 - LOCAL DE EXECUÇÃO DO TRABALHO 

Os serviços deverão ser executados em Brasília/DF e município de residência do contratado, sendo 
obrigatoriamente o workshop realizado em Brasília. As reuniões de briefing e de organização do 
workshop poderão ser realizadas virtualmente, por Skype ou outra ferramenta. 

12 - PROPRIEDADE 

Todos os estudos, relatórios, pesquisas, informações ou outros materiais, incluindo gráficos, 
arquivos, documentos e dados eletrônicos, independentemente dos meios de informação em que 
se encontrem, produzidos pelo Contratado, sob este contrato, pertencerão exclusivamente ao 
Contratante e serão incorporados ao acervo do Projeto ABC Cerrado. O Contratado não poderá 
reter tal informação ou suas cópias além do prazo deste Contrato a não ser que expressamente se 
combine outra alternativa em seu contrato. O contratado, quando couber, obriga-se a destinar os 
devidos créditos aos membros do Comitê de Acompanhamento do Projeto.  

13 - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

Nome: Pontuação 
por curso 

Pontuação 
máxima 

Graduação  2 4 

Pós-graduação  4 12 

Curso de curta e média duração em Gerenciamento de Projetos 1 5 

 

Atividade 
Pontuação por 

evento 
Pontuação máxima 

Participação em eventos como moderador/facilitador, nos 
últimos 5 anos 

1 5 

Moderador/facilitador em eventos específico para 
levantamento de Lições Aprendidas em Projetos, nos últimos 
5 anos 

6 30 

Coordenação de oficinas de trabalho multidisciplinares, em 
nível federal, nos últimos 5 anos 

3 15 

 

14 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1. Todos os produtos a serem entregues, objetos deste termo de referência, deve ser 
executados e entregues em língua portuguesa. 

2. O consultor 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 de autônomo. 



 

Contratação de consultoria individual para moderação em Workshop de levantamento de Lições Aprendidas - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR                   Consultoria Individual  Pág: 10 de 10 

3. Não será proporcionado ao consultor: seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de 
saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe serão concedidos férias, licença por 
enfermidade ou qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato.  

4. Será vedado ao consultor ceder quaisquer informações e/ou documentos, objetos desta 
prestação de serviço, sem prévia autorização do demandante. 

5. O consultor deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de 
acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 

  

                                              
i
 O pagamento de diárias seguirá instruções normativas do SENAR Central 


