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Termo de Referência 

Contratação de consultoria técnica para na área de comunicação e relações institucionais 

 

Introdução 

O Instituto Peabiru, por meio da Plataforma de Parceiros pela Amazônia (PPA), inicia o processo 

para contratação de prestador de serviços (PJ) para atuar em sua sede, em Belém. O(a) escolhido(a) 

desenvolverá trabalhos de comunicação e relações institucionais com foco na Plataforma. 

 

Apresentação do Instituto Peabiru  

O Instituto Peabiru é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com 20 

anos de atuação em projetos socioambientais na Amazônia Oriental, em eixos como o fortalecimento 

de agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, conservação da biodiversidade e 

responsabilidade social corporativa. Mais informações estão disponíveis no site www.peabiru.org.br.  

A PPA – Plataforma Parceiros pela Amazônia, iniciada em Manaus há um ano e promovida pela 

USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), chega agora ao Pará, com 

a tarefa de reunir empresas do setor privado de atuação local para promover impactos positivos na 

conservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico da região amazônica.  

 

Justificativa da Contratação 

No Pará, Peabiru assume, junto à ECAM (http://ecam.org.br/), a Coordenação Executiva da 

Plataforma, e se responsabiliza por uma série de ações relacionadas ao presente termo de referência. 

Assim, busca prestador de serviço nessa área. 

  

Supervisor direto 

Gerente do projeto 
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Atividades a serem desenvolvidas 

 Traçar e executar estratégia de relacionamento e de comunicação da Plataforma com seus 

parceiros, imprensa, comunidades e público em geral. 

 

Relações Institucionais: 

 Participar de eventos relevantes à agenda do setor privado no Pará; 

 Realizar convites, visitas em prol da construção de relacionamento com empresas e 

organizações empresariais locais; 

 Apoiar o Peabiru na condução dos encontros do Comitê Gestor da Plataforma (frequência 

trimestral) e assembleia (anual), em Belém; 

Comunicação: 

 Criar canais de comunicação, produzir conteúdo e divulgar informações e ações da 

Plataforma tanto para o público externo quanto para as os atores diretamente envolvidos, 

como organizações da Coordenação da PPA no Amazonas e Pará, financiadores, empresas e 

organizações parceiras.  

 Produzir apresentações institucionais, incluindo a confecção de convites e materiais para 

eventos, e formatação/diagramação de relatórios de trabalho; 

 Atualizar e manter canais de comunicação (direta ou fornecendo conteúdo para 

programadores da Plataforma), de web site e outros canais e páginas institucionais online, 

tais como Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram; 

 Apoiar no relacionamento com a mídia, em especial mídia dirigida; 

 Assegurar a qualidade linguística dos textos, e dos relatórios dos programas; 

 Organização de lista de mídias, parceiros, e outras instituições relevantes 

 

Metas a serem atingidas 

Serão definidas no planejamento das atividades, quando da contratação. 

 

Local de realização do serviço 
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A empresa selecionada deverá desenvolver o trabalho com o apoio do Instituto Peabiru, em 

caráter de consultoria, em sua sede em Belém/PA. 

 

Experiência e qualificações do prestador de serviço 

 Capacidade de relacionamento/ interlocução, e conhecimento da dinâmica de trabalho no 

setor privado e em organizações não governamentais; 

 Excelente comunicação oral e escrita em português; 

 Fluência em língua inglesa será considerado um diferencial; 

 Capacidade de planejamento; 

 Capacidade de síntese, análise e reflexão; 

 Capacidade de propor e elaborar documentos para divulgação e publicação sobre assuntos 

correlatos; 

 Conhecimento em informática: uso de e-mail, agenda eletrônica, programas de edição texto, 

planilhas eletrônicas, e funcionamento de mídias sociais e web sites, particularmente na 

plataforma wordpress; 

 Capacidade de produzir conteúdo para múltiplas plataformas, sobretudo de web sites e outras 

mídias eletrônicas e mídias sociais; 

 Desejável experiência no uso de softwares de diagramação (Indesign) e de edição de imagens 

(tais como Photoshop, Illustrator, Deamweaver) e de vídeos; 

 

Regime de contratação 

Contrato de Pessoa Jurídica (PJ) de 12 meses (Novembro/2018 até Outubro/2019); 

 

Condições de Seleção 

A seleção será feita por meio de análise de propostas onde fiquem demonstrados a experiência 

e conhecimentos listados no item acima deste TDR. 
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As propostas financeiras deverão ser enviadas para o email: peabiru@peabiru.org.br até o dia 

30 de Outubro de 2018, às 20h. Serão considerados os perfis, experiência e valores apresentados. 

Favor escrever apenas “Consultoria PPA” no campo assunto, para evitar problemas com o filtro 

automático do email. 

Obs: Contratação imediata. 

 

Procedimento de Monitoramento e Avaliação 

O prestador deverá produzir relatórios mensais descrevendo as atividades executadas e 

indicando as metas atingidas listadas no item 4 deste edital. 

 

Produtos a serem entregues 

Além dos relatórios mensais já previstos, produtos serão definidos no planejamento das 

atividades quando da contratação.  

 

Formas de pagamento 

O pagamento será realizado em 12 (doze) parcelas, de acordo com os produtos e relatórios 

entregues e emissão de nota fiscal; sendo a 1° Parcela – após 30 dias da assinatura do contrato e as 

demais poderão ocorrer até o dia 10 do mês subsequente a prestação do serviço. 

Obs: Os pagamentos serão realizados com a dedução dos impostos devidos. 
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