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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Título: Contratação de serviços de Pessoa Jurídica para a “Instalação de sistema e oficina 
de capacitação pra utilização de ferramentas de SIG na sede do IEB em Humaitá e das 
associações indígenas APIJ, OPIPAM, OPIAJ, OPIAJBAM e FOCIMP”  
 
Data: Março/2019 

 
Projeto: Projeto Gestão Territorial Indígena no Sul do Amazonas/Fundo Amazônia 

 
Contexto e Justificativas  
 
O Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) é uma associação brasileira sem fins 

econômicos, sediada em Brasília, fundada em novembro de 1998, com a missão de 

fortalecer os atores sociais e o seu protagonismo na construção de uma sociedade justa e 

sustentável. O IEB se destaca no cenário nacional por dedicar-se a formar e capacitar 

pessoas e fortalecer organizações nos diversos aspectos e temas relacionados ao meio 

ambiente, desenvolvimento e à sustentabilidade.  

O Programa Povos Indígenas do IEB deriva de um fortalecimento da sua atuação com 
estes povos. Seu objetivo é contribuir para a garantia da autonomia e do protagonismo 
dos povos indígenas na defesa dos seus direitos e na proteção dos seus territórios. Este 
programa está estruturado em três principais frentes: (a) fortalecimento institucional para 
a garantia dos direitos indígenas, (b) formação e capacitação de atores sociais em 
temáticas indigenistas e (c) gestão territorial e ambiental de territórios indígenas.  

Em 2015 o IEB respondeu ao edital do Fundo Amazônia para projetos de elaboração e 

implementação de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Em 

parceria com um conjunto de organizações indígenas do Sul do Amazonas o IEB submeteu 

uma proposta de projeto intitulado Gestão Territorial Indígena no Sul do Amazonas que 

foi avaliado e aprovado pelo comitê de seleção do Fundo.  

O projeto tem como principal objetivo “Fortalecer a gestão territorial e ambiental de 

terras indígenas no Sul do Estado do Amazonas por meio da geração de alternativas 

econômicas sustentáveis, da proteção territorial, da recuperação ambiental e do 

fortalecimento dos modos de vida tradicional para a redução do desmatamento e o 

equilíbrio do clima”.  

As ações estão previstas para serem executadas em 42 meses estão divididas em áreas 

temáticas: i) Proteção Territorial, Gestão Ambiental e Recuperação de Áreas Degradadas; 

ii) Promoção de atividades produtivas sustentáveis; e iii) Fortalecimento de Organizações 

Indígenas. Todas os componentes temáticos do projeto possuem um forte componente de 

capacitação em suas ações. O projeto tem como objetivos específicos: 
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1. Proteger as terras indígenas do Sul do Amazonas, monitorando o avanço do 

desmatamento, reduzindo o número de invasões e focos de vulnerabilidade; 

2. Recuperar áreas degradadas em terras indígenas no Sul do Amazonas, 

aumentando seu potencial produtivo e cultural; 

3. Contribuir para o planejamento da gestão territorial e ambiental da TI Tenharim do 

Igarapé Preto, diminuindo sua vulnerabilidade; 

4. Fomentar alternativas econômicas nas terras indígenas no Sul do Amazonas, 

melhorando a geração de renda para as comunidades e a promoção da segurança 

alimentar; 

5. Monitorar o avanço do desmatamento nas terras indígenas no Sul do Amazonas; 

6. Empoderar as associações indígenas para a defesa dos seus direitos e para a 

participação qualificada em espaços públicos socioambientais voltados à 

implementação da PNGATI. 

Uma importante ação no âmbito do Projeto prevê, portanto, a implantação de um 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) que permita o monitoramento do 

desmatamento nas terras indígenas contempladas pelo projeto e seu entorno, 

permitindo um maior controle territorial e a proteção dos territórios e dos recursos 

naturais imprescindíveis ao bem viver dos povos indígenas na região. Este sistema foi 

previsto para ser instalado nas sedes das associações indígenas parceiras e alimentado 

pelos com dados oficinais de desmatamento, a exemplo do Prodes/INPE, que realiza o 

monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite.  

Os agentes ambientais encontram-se, desde o início do projeto, em um processo 

formação continuada que tem por objetivo fortalecer ferramentas e capacidades que 

possam contribuir para gestão territorial e ambiental das TIs no Sul do Amazonas. 

Nesse sentido, participam de etapas presenciais de formação e são assessorados na 

realização de atividades formativas entre módulos onde praticam os conhecimentos 

adquiridos e construídos durante os cursos.  

Essas atividades formativas envolvem desde a mobilização da comunidade, 

planejamento e realização de ações como excursões de vigilância identificando 

ameaças e vulnerabilidades das terras indígenas, mutirões de plantio de sistemas 

agroflorestais, organização de produção agroextrativista, controle de safras e busca de 

mercados, entre outras. Trata-se, portanto, de um conjunto de ações que permitem 

aprofundar o conhecimento dos agentes e das comunidades sobre seus territórios, 

apoiando a sistematização de importantes dados e a reflexão comunitária acerca das 

melhores estratégias para gestão de suas terras.  

Paralelamente as coordenações das associações indígenas também participam de um 

processo de formação continuada de gestores ambientais indígenas para fortalecer 

suas instituições e capacidades de diálogo voltadas para a gestão de seus territórios. 

Nesse sentido, a implementação do SIG deverá articular um acúmulo e sistematização 
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dos conhecimentos adquiridos e produzidos pelos agentes ambientais com as 

capacidades de diálogo e articulação das associações indígenas com parceiros e 

governo na atuação para garantia dos direitos territoriais indígenas na região.  

O sistema deverá reunir um conjunto amplo de informações ambientais e fundiárias, 

obtidas a partir de ações de campo ou fontes governamentais oficiais e possibilitando 

a realização de análises, diagnósticos e mapeamentos. O sistema cumprirá o papel de 

armazenamento de dados, de processamento e análise desses deados e de acervo 

documental para os resultados das análises e diagnósticos. 

Para tanto, conforme descrito acima, os sistema será instalado na sede das 

associações indígenas e alimentado por dois responsáveis que serão indicados por 

cada associação. Estes indicados deverão acompanhar a instalação do sistema e 

receber a primeira etapa de capacitação para operar o sistema, manejando os dados 

coletados pelos agentes em formação e promovendo o diálogo mais estreito com as 

associações que, por sua vez, deverão analisar e comunicar esses dados conforme suas 

próprias estratégias de gestão territorial e ambiental.  

O sistema também deverá ser instalado na sede do IEB, em Humaitá, onde a oficina de 

formação será realizada para os técnicos de campo do IEB afim de que os mesmos 

possam dar suporte e assessoramento aos indicados para operar os sistemas nas 

associações ao tempo em que irão congregar os dados repassados por elas ao IEB com 

objetivo de aglutiná-los, conservando uma cópia atualizada e organizada dos dados 

produzidos de modo a estarem sempre acessíveis a novas análises e cruzamentos de 

dados e proporcionando condições para o monitoramento mais amplo do 

desmatamento na região Sul do Amazonas. 

 
Objetivo Geral 
Instalar equipamento e sistema de ferramentas de SIG na sede do IEB em Humaitá e das 
associações indígenas parceiras (APIJ, OPIPAM, FOCIMP, OPIAJ e OPIAJBAM), localizadas 
nos municípios de Humaitá, Lábrea, Pauini e Boca do Acre no Estado do Amazonas e 
realizar seis oficinas de capacitação para dois técnicos do IEB e dez indígenas para 
utilização do sistema no monitoramento do desmatamento nas terras indígenas Jiahui, 
Nove de Janeiro, Ipixuna, Caititu, Boca do Acre, Km 124 e Água Preta/Inari e entorno. 
 
Objetivos específicos 

• Preparar os equipamentos e aplicativos para funcionamento do SIG; 

• Instalar os equipamentos nas sedes da APIJ, OPIPAM, FOCIMP, OPIAJ e OPIAJBAM; 

• Realizar seis oficinas de capacitação para dois técnicos do IEB e dez indígenas para 
utilização do sistema; 

• Elaborar material didático para consulta na utilização do SIG a ser entregue para as 
associações e indígenas a serem formados; 
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Atividades/metodologia 
 
A preparação dos equipamentos e sistema de informação geográfica para monitoramento 
do desmatamento, bem como sua instalação nas sedes do IEB em Humaitá e das 
associações indígenas nos municípios de Humaitá, Boca do Acre, Pauini e Lábrea e as 
oficinas de formação dos indicados para operar os sistemas terá duração de 08 meses. Os 
assessores de campo do IEB irão participar de todas as etapas, acompanhando os 
trabalhos da consultoria. 
 
A primeira etapa da consultoria consiste em realizar reunião com a equipe técnica do PPI 
com objetivo de desenhar, a partir do diálogo já realizado junto aos agentes ambientais e 
associações, os dados a serem trabalhados por cada associação. Essa reunião deverá 
resultar nos elementos que deverão compor os sistemas e, consequentemente, nos 
conteúdos e metodologias que serão utilizados para realização das oficinas de 
capacitação.  
 
Nesta reunião também deverão ser definidos os períodos de viagem da consultoria. 
Posteriormente os equipamentos e softwares deverão ser conferidos pela consultoria 
antes de serem transportados e instalados nas sedes previstas. 
 
A segunda etapa consiste em, a partir das discussões realizadas junto aos agentes 
ambientais e associações, adaptar, segundo suas especificidades, os sistemas de 
informação geográfica bem como os conteúdos e metodologias a serem utilizados nas 
oficinas de capacitação dos indicados, subsidiando a elaboração do plano de ensino das 
oficinas.  
 
As etapas seguintes serão acompanhadas pelos assessores de campo do IEB, as 
associações indígenas e pelos indicados para operar os sistemas e consistem no transporte 
e instalação dos equipamentos, bem como na realização das oficinas de capacitação dos 
indicados pelas associações para operar os sistemas. As oficinas deverão ser realizadas 
logo após a instalação dos equipamentos e deverão contar com material de apoio a ser 
entregue aos indígenas capacitados, bem como às associações.  
 
A cada etapa de viagem deverá ser entregue um relatório descritivo das atividades 
realizadas, do funcionamento dos sistemas em cada sede e das oficinas realizadas, bem 
como uma análise do processo de capacitação apontando seus sucessos e principais 
dificuldades encontradas além do apontamento de pontos a serem reforçados na 
capacitação dos indígenas.  
 
Viagens 
As atividades serão realizadas na sede do IEB em Humaitá e nas Terras Indígenas Nove de 
Janeiro e Jiahui, localizadas no município de Humaitá, na sede da FOCIMP, OPIAJ e 
OPIAJBAM respectivamente localizadas nos municípios de Lábrea, Pauini e Boca do Acre, 
no Estado do Amazonas. As viagens para a realização dos trabalhos de campo serão 
custeadas pelo IEB com recursos do Projeto Gestão Territorial Indígena no Sul do 
Amazonas. 
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Supervisão do Trabalho 
A supervisão dos trabalhos ficará a cargo de responsáveis técnicos a serem indicados pela 
Coordenação do Programa Povos Indígenas do IEB. Caberá a estes a análise a aprovação 
dos produtos da consultoria. 
 
Qualificação requerida 

• Qualificação profissional Geografia ou áreas relacionadas; 

• Experiência com montagem e configuração de computadores e periféricos; 

• Experiência com Implantação de Sistemas de Informação Geográfica; 

• Experiência com Povos Indígenas; 

• Desejável experiência com formação junto a povos indígenas. 
 

Requisitos: 

• Capacidade e disposição para manejar múltiplas informações, produzindo sínteses 
em linguagem acessível; 

• Dinamismo e agilidade na execução das atividades, bem como desenvoltura no 
encaminhamento e soluções de problemas; 

• Autonomia, organização e sentido de responsabilidade em relação ao trabalho;  

• Facilidade de relacionamento interpessoal;  

• Sensibilidade para trabalhar num ambiente multicultural e de produzir conteúdo 

em linguagem adequada; 

• Disponibilidade para viagens às TIs Jiahui e Nove de Janeiro. 
 

Plano Operacional 

Descrição do Produto Prazo 
Formato / Especificações 
técnicas 

Produto 01 – Plano de trabalho para a 

realização da instalação do equipamento  
15 dias após 
contratação 

Documento em formato 
Word  

 

Produto 02 – Plano de ensino da oficina de 

capacitação para uso da ferramenta de SIG 

e material de apoio a ser entregue aos 

indígenas capacitados e às associações 

30 dias após 
contratação 

Documento em formato 
Word  

 

Produto 03 – Relatório da instalação e 

oficinas realizadas no município de Humaitá 

(IEB, APIJ e OPIPAM) 

15 dias após 
realização da 
atividade 

Documento em formato 
Word  

 

Produto 04 - Relatório da instalação e 

oficinas realizadas nos municípios de Pauini 

e Boca do Acre (OPIAJ e OPIAJBAM) 

15 dias após 
realização da 
atividade 

Documento em formato 
Word  

 

Produto 05 - Relatório da instalação e 

oficina realizada no município de Lábrea 

(FOCIMP) 

15 dias após 
realização da 
atividade 

Documento em formato 
Word  
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Período de execução:  
A execução das atividades e conclusão dos produtos deverá ocorrer entre 15 de março e 
15 de outubro de 2019, com cronograma de trabalho pactuado com a equipe do Programa 
Povos Indígenas do IEB.  
 
Forma de pagamento 

Parcela % do valor total 
do contrato 

Condição 

1ª Parcela  

10% 

• Fatura original ou Nota Fiscal referente ao 
produto 01. 

• Apresentação do produto 01 e aprovação do 
mesmo pelo(a) responsável técnico(a) do 
projeto 

2ª Parcela   

10% 

• Fatura original ou Nota Fiscal relativa ao 
produto 02. 

• Apresentação do produto 02 e aprovação do 
mesmo pelo(a) responsável técnico(a) do 
projeto 

3ª Parcela   

40% 

• Fatura original ou Nota Fiscal relativa ao 
produto 03. 

• Apresentação do produto 03 e aprovação do 
mesmo pelo(a) responsável técnico(a) do 
projeto 

4ª Parcela  

30% 

• Fatura original ou Nota Fiscal relativa ao 
produto 04. 

• Apresentação do produto 04 e aprovação do 
mesmo pelo(a) responsável técnico(a) do 
projeto 

5ª Parcela  

10% 

• Fatura original ou Nota Fiscal relativa ao 
produto 05. 

• Apresentação do produto 05 e aprovação do 
mesmo pelo(a) responsável técnico(a) do 
projeto 

 
Tomada de preços e seleção da empresa 

As pessoas jurídicas interessadas na realização das atividades e produtos especificados 

neste termo de referência deverão enviar proposta financeira, Porfólio da empresa e 

Currículo Vitae do profissional responsável para o endereço eletrônico 

anaraquel@iieb.org.br até o dia 04 de março. 

Calendário da Seleção 

Entrevistas : 10 de março de 2019 

mailto:anaraquel@iieb.org.br
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Resultado final: 11 de março de 2019 


