



TERMODEREFERÊNCIANº23/2021PROJETO716-RFNForest-Economy 
CONTRATAÇÃODECONSULTORIAPARAASSESSORARASCOMUNIDADESE
ASSOCIAÇÕESDOMÉDIORIONEGRONO PLANEJAMENTOPARAARETOMADADAS
ATIVIDADESDETURISMOINDÍGENA 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como
Organização da Sociedade CivildeInteressePúblico(Oscip),fundadaem22deabrilde1994,por
pessoas com formação e experiência na luta por direitos sociais eambientais.ComsedeemSão
Paulo (SP), possui sub-sedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da
Cachoeira(AM),Canarana(MT),Eldorado(SP)eAltamira(PA).OISAtemcomomissãoinstitucional
defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio
cultural, aos direitos humanos e dos povos. Produz estudos,pesquisas,projetoseprogramasque
promovamasustentabilidadesocioambiental,divulgandoadiversidadeculturalebiológicadopaís. 
OProgramaRioNegro(PRN)doISAvisaaobemvivereàsustentabilidadenaBaciadoRioNegro,
Noroeste Amazônico, promovendo processos e articulando múltiplas parcerias para melhoria da
qualidadedevida,valorizaçãodadiversidadesocioambiental,segurançaalimentar,desenvolvimento
de uma economia responsável e produção colaborativa (intercultural e interdisciplinar) de
conhecimentos.OProgramaatuaemparceriacomaFederaçãodasOrganizaçõesIndígenasdoRio
Negro (FOIRN), a HutukaraAssociaçãoYanomamieoConselhoIndígenadeRoraima(CIR),entre
outrasorganizaçõesindígenaslocais,dasociedadecivileinstituiçõesdepesquisa. 
OfortalecimentodoturismoindígenadebasecomunitárianoRioNegroéumaestratégiaprioritária
compartilhada entre ISA e FOIRN por ser promissora do ponto de vista da economiasustentável,
necessáriasoboaspectodaproteçãoterritorialedesejávelparaofortalecimentocultural. 

IDENTIFICAÇÃOSERVIÇO



Co-construir análise e reflexão sobre uma retomada segura da visitação e elaborar 3 Planos de
contingência (ACIR, ACIBRN e ACIMRN), com recomendações específicas paraaadequaçãodas
operações,capacitaçãodosindígenasereposicionamentodosmodelosdenegócios. 
Elaborar roteiros participativos para avaliação da retomada das iniciativas de turismo de pesca
indígenaeparaavaliaçãodosplanosdecontingênciadasSerrasGuerreirasdeTapuruquara. 
Objetivo: 
Contribuir para a compreensão dos desafios do Turismo de Base Comunitária (TBC) no contexto
pós-pandemia e promover a adequação, avaliação eretomadaseguradasiniciativasindígenasde
visitaçãoegestãoterritorial. 
Realização: 
Consultoria a contratar em parceria com as associações indígenas FOIRN, ACIR, ACIBRN e
ACIMRNetambémoISA. 
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Abrangência: 
ProjetosdeTurismodePescaEsportivadasTerrasIndígenasJurubaxi-TéaeUneuixi 
Por meio da parceria entre ACIMRN e FOIRN e com assessoria do ISA e da FUNAI, foram
estruturadas três iniciativas de pesca esportiva nos rios Jurubaxi e Uneuixi, envolvendo 6
comunidades e quase 200 famílias das etnias Arapaso, Baniwa, Baré, Desana, Kuripaco, Nadöb,
Pira-Tapuya,Tikuna,Tukano,TarianaeWanano. 
SerrasGuerreirasdeTapuruquara  
Por meio de parceria entre ACIR, FOIRN, ISA, GARUPA,FUNAIeICMBio,ainiciativabeneficia5
comunidadesemaisde100famíliasdasTerrasIndígenasMédioRioNegroI,MédioRioNegroIIe
Parque Nacional do Pico da Neblina, onde vivem famílias das etnias Kuyauwi, Baré, Piratapuia,
Baniwa,Tukano,Desana,TarianaeDaw. 

JUSTIFICATIVADACONTRATAÇÃO 
AsatividadesturísticasdascomunidadesindígenasdoRioNegro,Amazonas,foramparalisadascom
achegadadapandemiaporCOVID-19noBrasilemfevereirode2020.Desdeentãoascomunidades
aguardam ansiosas o enfraquecimento da pandemia no Brasil enomundoparaqueasatividades
sejam retomadas. Com o avanço da vacinação em muitas partes do mundo e também no Brasil,
surge uma luz de esperança de que emalgunsmesesosturistaspossamvoltargradativamentea
visitarascomunidadestantoparavisitaçãoquantoparaapráticadoturismodepesca.Épensando
na possibilidade do retorno das atividades turísticas daqui alguns meses que se faz necessária a
contrataçãodessaconsultoria,para realizaroplanejamentoparaaretomadaseguradasatividades
deturismoindígena. 
Essa contratação, tem respaldo na Lei da Terceirização 13.429/2017 que tornou possível a
contratação de prestadores de serviçosparaatuaremqualquersetorouatividadenasempresase
entidadessemfinslucrativos.Inclusiveatividades-fim. 

SERVIÇOSCONTRATADOS 
A
 ÇÃO1-PLANODETRABALHO 
Objetivo: 
Elaboraçãoparticipativadeplanodetrabalhoeroteirosmetodológicos(PlanosdeContingênciae
formaçãovirtual). 
Atividades: 
●
●

Reuniõesdealinhamento,definiçãodecronograma,escopodeparticipaçõeseroteiro
preliminar; 
Entrevistascomasorganizaçõesindígenas(ACIR,ACIBRNeACIMRN),apartirdos
relatóriosnarrativosefinanceirosdasassociações/iniciativas. 

Produto: 
A. PlanodeTrabalhocontendocronograma,sumáriopreliminardosplanosdecontingênciae
roteirometodológicoparaconduçãodaformaçãovirtual(pdfcomcapaeediçãosimples). 
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AÇÃO2-PLANOSDECONTINGÊNCIAPARARETOMADASEGURADASINICIATIVASDE
TURISMODEPESCAESPORTIVAINDÍGENA 
Objetivo: 
Elaboraçãode2PlanosdeContingênciacomrecomendaçõesespecíficasparaaadequaçãodas
operações,capacitaçãodosindígenasereposicionamentodosmodelosdenegóciodaACIMRNe
ACIBRN. 
Atividades: 
●

●

Ciclode8reuniõesvirtuais,comduraçãodeduashorascada,sendo2reuniõesparacada
umadasiniciativas(Marié,Jurubaxi,BaixoUneuixieAltoUneuixi),comparticipaçãode
lideranças,monitoresecoordenadoresdosprojetosdecadaassociaçãoeoperadores
parceiros; 
ElaboraçãoevalidaçãodosPlanosdeContingênciapararetomadaseguraecontroladada
visitaçãonasTIs. 

Produto: 
B. 2PlanosdeContingência(pdf,comcapaeediçãosimplescomaté 60páginascada). 

AÇÃO3-PLANODECONTINGÊNCIAPARARETOMADASEGURADASSERRASGUERREIRAS 
Objetivo: 
ElaboraçãodePlanodeContingênciacomrecomendaçõesespecíficasparaaadequaçãodos
roteiros,capacitaçãodosindígenaseaprimoramentodosmodelosdenegóciodeimpactodaACIR
(comfoconagestãocomunitária). 
Atividades: 
●
●
●
●

RevisãoeediçãodeplanilhafinanceiraemodelosdenegóciopropostosparaasSerras
GuerreirasdeTapuruquaraapartirdoprogramadeaceleraçãodaPPA; 
Ciclode3reuniõesvirtuais,comduraçãodeduashorascada,comparticipaçãode
lideranças,monitoresecoordenadoresdosprojetosdaassociaçãoeoperadoresparceiros; 
Ciclode3reuniõesvirtuais,comduraçãodeduashorascada,comoperadoresparceiros; 
ElaboraçãoevalidaçãodoPlanodeContingênciapararetomadaseguraecontroladada
visitaçãonasTIs. 

Produtos: 
C.PlanosdeContingência(pdf,comcapaeediçãosimplescomaté 60páginascada). 
D.PlanodeNegóciosdasSerrasGuerreirasdeTapuruquara(pdf,comcapaeediçãosimples
comaté 40páginas). 


ACOMPANHAMENTOERESPONSABILIDADESESPERADASDOISA 

a) CompartilhamentodeinformaçõesdisponíveissobreosPlanosdeGestãoTerritoriale
Ambiental(PGTAs),relatóriosdereuniõeseatividadesconduzidasem2020comas
associaçõeseprestaçõesdecontasatualizadasdasiniciativas(FOIRN/ACIMRNeACIBRN); 

3 




b) Fornecimentodeinformaçãoecontatodaspessoasdereferênciaqueparticiparãodas
atividadesealinhamentodoscompromissoseresponsabilidadesdecadaparteenvolvida; 
c) Fornecimentodematerialcartográfico(mapasecroquisdaregiãoeiniciativas),caso
necessário; 
d) Realizaramobilizaçãodosparticipanteseproverascondiçõesnecessáriasparaa
realizaçãodasatividadesvirtuais; 
e) DiálogoscomaFUNAIearticulaçõesparaoplanodeanuência. 


QUALIFICAÇÃODAEMPRESAEEQUIPE 

●  Asempresasproponentesdeverãoestarformalizadashánomínimo3(três)anoseter
experiênciacomtrabalhosnaáreaambientaleadministrativa. 
●  Osserviçosacimadescritosserãodesempenhadosporpessoajurídicaquedeverá
indicarprofissionaisqueapresentemasqualificaçõesaseguir: 
●  Equipeformadaporprofissionaiscomexperiênciadecampo nascomunidades
indígenasdoRioNegroenaáreadoturismodebasecomunitária; 
●  ExperiêncianaelaboraçãodePlanosdeVisitaçãodecomunidadesindígenasdoRio
Negro; 
●  Experiênciaemavaliaçõesdasiniciativasdeturismodebasecomunitáriadas
comunidadesdoRioNegro. 


SUPERVISÃO 
A supervisão da execução das atividades do profissional contratado será, em última instância,
responsabilidade do Programa Rio Negro. O atestado do serviço executado será conjuntoentrea
gerênciadoprojetoeasecretariaexecutivadoISA. 

MÉTODOSDEAVALIAÇÃO: 
A seleção irá considerar a qualificação técnica, o valor da proposta comercial e a entrevista. A
avaliaçãoseguiráasseguintespontuações: 
# 

Detalhamento 

Critério
habilitação 

PontosdoCritério 
Classificatório 

1. 

Empresaabertanomínimohá3(três)anos. 

Não 

10 

2. 

CNAIcompatívelcomosserviçosaserem
executados. 

Não 

10 
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3. 

Terconhecimentopréviodaregiãodoaltorio
Negro. 

Não 

10a40 

4. 

Experiênciacomoutrostrabalhosexecutados
peloISA. 

Não 

10a40 

5. 

Propostatécnica. 

Não 

10a40 

6. 

Valordapropostacomercial 

Não 

10a20 

7. 

Entrevista–Conhecimento,habilidadese
atitudes. 

Não 

10 


PERÍODODECONTRATAÇÃO:agostoanovembrode2021. 
CONDIÇÕES:c ontratodeprestaçãodeserviçoparapessoafísicaoujurídica. 
Para a realização das atividades, o ISA fornecerá todas as informações citadas, bem como as
especificações técnicas necessárias para a realização do trabalho. As atividades do consultor(a)
serãosupervisionadaspelaequipetécnicadoPRN. 

PARAAPLICAR,ENVIAR: 
1) Propostadeconsultoria; 
2) CurriculumVitaedaequipeenvolvidanaexecuçãodosserviços(máximo2páginas); 
3) Experiênciaprofissionaldaequipeenvolvidanaexecuçãodosserviços(máximo1página); 
4) Planodetrabalhodetalhadocompropostadecronogramadeentregadosprodutose
orçamentária. 

Havendonecessidadedeinformaçõesadicionaisouperguntassobreoedital,enviarparaoemail
rhrionegro@socioambiental.org até18/08/2021.Serãorespondidasepublicadas. 

Documentação deverá ser enviada até o dia 19 de agosto de 2021 para o email:
rhrionegro@socioambiental.org comoassunto“Consultoriaretomadadoturismoindígenanorio
negro”. 

OISAentraráemcontatocomaspessoasselecionadasnocritériodeseleçãoatéodia23deagosto
de2021. 
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