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1. Sobre o ICLEI 

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 1.750 governos locais e 

regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Ativos em mais de 100 países, 

influenciamos as políticas de sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de 

baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.  

Nossa Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a conhecimento, parcerias e 

capacitações para gerar mudanças sistêmicas em prol da sustentabilidade urbana.  

O ICLEI opera na América Latina desde 1994. O primeiro escritório para a América Latina e o Caribe foi 

estabelecido em Santiago, Chile, em junho de 1996, e o primeiro Secretariado Regional foi instalado no Rio 

de Janeiro em outubro de 2000. A cidade de Buenos Aires foi escolhida como sede do Secretariado da 

América Latina e do Caribe entre 2006 e 2010, período em que também foi estabelecido um escritório de 

projetos no Brasil, na cidade de São Paulo. Em 2011, o atual Secretariado da América do Sul (ICLEI América 

do Sul) foi estabelecido em São Paulo, Brasil. Em 2011, foi aprovado um novo modelo para nossas 

atividades na região, com dois secretariados, o Secretariado da América do Sul (SAMS), atualmente liderado 

pelo escritório do ICLEI na cidade de São Paulo, Brasil e o Secretariado do México, América Central e Caribe 

(MECS), liderado pelo escritório do ICLEI no México. 

Em 2018, para continuar construindo fortes relações de apoio com seus associados, o secretariado regional 

abriu dois escritórios de Coordenação Nacional, na Colômbia e na Argentina respectivamente. Ao longo 

destes anos, o ICLEI América do Sul destacou-se no desenvolvimento e execução de projetos nas temáticas 

de: Clima e Desenvolvimento de Baixo Carbono, Resiliência, Resíduos Sólidos, Compras Públicas 

Sustentáveis, Biodiversidade Urbana, dentre outros. Conheça mais: https://americadosul.iclei.org/.  

 

2. Sobre o INTERACT-Bio 

O Projeto INTERACT-Bio é uma iniciativa do ICLEI para melhorar a utilização e a gestão dos recursos 

naturais em cidades de rápido crescimento e nas regiões que as cercam. A iniciativa tem como objetivo 

apoiar as regiões metropolitanas a compreenderem o potencial da natureza, principalmente em relação 

ao fornecimento de serviços essenciais para o dia a dia das cidades e, ao mesmo tempo, a melhorarem a 

conservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Dessa forma, busca-se gerar novas ou melhores 

oportunidades de desenvolvimento regional a partir dos benefícios proporcionados pelos serviços 

ecossistêmicos, integrando esses componentes no planejamento regional e urbano.  

Desde o final de 2016, o projeto INTERACT-Bio vem trabalhando com os governos subnacionais de três 

países (Brasil, Índia e Tanzânia) para alinharem seus planejamentos com as Estratégias e Planos de 

Ação Nacionais de Biodiversidade (EPANBs), permitindo que os governos de diferentes níveis - do local 

ao nacional - agreguem seus esforços para integrar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no 

planejamento territorial, gestão do uso do solo, desenvolvimento econômico local e projetos de 

infraestrutura. No Brasil, o projeto é desenvolvido nas regiões metropolitanas de Campinas, Belo 

Horizonte e Londrina. 

 

3. Justificativa  

Buscamos um(a) profissional que contribua para elevar a qualidade das produções realizadas pela 

equipe do ICLEI América do Sul. Acreditamos que a comunicação visual é de extrema importância para 

https://americadosul.iclei.org/
https://interactbio.iclei.org/pt/inicio/


 

   

garantir a melhor compreensão e assertividade de nossas mensagens e ampliar a aderência de nossos 

produtos tanto em relação aos objetivos da organização quanto com nossos públicos internos e externos. 

O projeto INTERACT-Bio resultou, ao longo de quatro anos, em inúmeras publicações e documentos 

técnicos elaborados a partir dos estudos realizados. Essa contratação visa atingir aos objetivos da 

estratégia de comunicação e visibilidade do INTERACT-Bio, incluindo promoção do projeto e de suas 

metas, resultados e atividades para as principais partes interessadas, ao tornar a informação gerada 

acessível e compreensível ao seu público-alvo, especialmente no setor governamental.  

 

4. Produtos  

A presente contratação é composta por três produtos: 

● Produto 1 | Adequação da Identidade Visual  

● Produto 2 | Diagramação do Plano de Ação  

● Produto 3 | Diagramação da Síntese do Plano de Ação  

O trabalho deverá ser desenvolvido em permanente contato e sob a coordenação do ICLEI América do 

Sul e parceiros. A supervisão técnica das atividades envolverá análise e aprovação de atividades e de 

cada um dos produtos, bem como realização de reuniões periódicas de acompanhamento dos trabalhos 

com a contratante e parceiros. 

Na assinatura do contrato a consultoria deverá propor o plano de trabalho e encadeamento de atividades 

para a execução dos produtos da consultoria, apresentando o planejamento de implementação dentro 

das especificações mencionadas no presente Termo de Referência. 

 

Produto 1 | Adequação da Identidade Visual 

Objetivo 

Adequar as diretrizes de identidade visual fornecidas pelo coordenador geral do projeto INTERACT-Bio 

para os produtos do Brasil, de forma a desenvolver uma identidade visual nova para os produtos 

Brasileiros baseada nos dados fornecidos. Esta identidade deve conter fontes, iconografias, cores, 

gráficos, mapas, tabelas e demais elementos necessários para a diagramação, de forma atrativa, didática 

e que cumpra com os padrões visuais do ICLEI e do projeto INTERACT-Bio como um todo. 

Atividades 

● Participar de reunião virtual introdutória com a equipe do ICLEI América do Sul para validação 

dos objetivos e das expectativas para este produto; 

● Analisar a identidade visual padrão do ICLEI Global e América do Sul, bem como as diretrizes 

fornecidas para o projeto INTERACT-Bio além das últimas publicações, site do projeto e do ICLEI 

América do Sul, entre outros materiais cujos modelos serão disponibilizado pela contratante;  

● Adequar a identidade visual e todos os elementos necessários para a consolidação de uma base 

artística, clara e atrativa, para o desenvolvimentos dos diversos materiais de publicidade do 

projeto, propondo ícones, cores, fontes, paleta de cores; 



 

   

● Apresentar proposta inicial de identidade visual para a contratante; 

● Realizar quaisquer ajustes necessários à validação da proposta de identidade visual pela 

contratante.  

Formato da entrega 

● 1.A: Documento em .pdf consolidando a proposta da identidade visual; 

● 1.B: 1 arquivos compactado .zip contendo as fontes propostas para a identidade visual finalizada; 

● 1.C: 1 arquivo .pdf contendo o código de cores utilizado na proposta visual e de uso das 

iconografias; 

● 1.D: Arquivos utilizados para a confecção da proposta de identidade visual, abertos para edição. 

Se o arquivo contiver fotos editadas, ou com interferência gráficas, enviar arquivo em .ps. 

Arquivo com material completo em formato aberto sem curvas do Illustrator, ou software que o 

arquivo for criado contendo fontes, ícones e demais objetos do material. 

Prazo 

 20 dias após a assinatura do contrato. 

 

Produto 2 |  Diagramação do Plano de Ação  

Objetivo 

Diagramar o Plano de Ação para Implementação da Área de Conectividade da Região Metropolitana de 

Campinas seguindo a identidade visual resultante do Produto 1 deste Termo de Referência.. 

Atividades  

● Participar de reunião virtual com a equipe do ICLEI América do Sul, COURB e Prefeitura 

Municipal de Campinas para alinhar expectativas e realizar esclarecimentos a respeito da 

diagramação do documento; 

● Estruturar proposta de diagramação certificando-se que os logos do ICLEI América do Sul, do 

Instituto COURB e da Prefeitura Municipal de Campinas sejam incluídos, bem como quaisquer 

outros logos de parceiros do projeto; 

● Realizar rodadas de revisão e validação da proposta de diagramação; 

● Entregar versão final do produto diagramado;  

● Revisar diretrizes e orientações de comunicação e imprensa da cidade de Campinas a fim de 

certificar-se que todas as regras e diretrizes para publicação de produtos veiculados com os 

logos dos parceiros estão sendo devidamente atendidas; 

Entregas 

● 2.A: Plano de Ação da Área de Conectividade da Região Metropolitana de Campinas preliminar 

diagramado (.pdf).  

● 2.B: Plano de Ação da Área de Conectividade da Região Metropolitana de Campinas final 

diagramado (.pdf). O documento deverá conter, no máximo, em torno de 100 páginas 

considerando os elementos pré e pós textuais. 

● 2.C: Plano de Ação em formato aberto e editável (em arquivo compatível com o pacote Adobe), 

incluindo todos os vínculos (fontes, imagens, etc). 



 

   

Prazo 

35 dias após a assinatura do contrato. 

 

Produto 3 | Diagramação da Síntese do Plano de Ação 

 
Objetivo 

Diagramar a Síntese do Plano de Ação para a Implementação da Área de Conectividade da Região 

Metropolitana de Campinas levando em conta a identidade visual final produzida no Produto 1 deste 

Termo de Referência e sob orientação do ICLEI América do Sul e da Prefeitura Municipal de Campinas. 

Atividades 

● Participar de reunião virtual com a equipe do ICLEI América do Sul e parceiros para alinhar 

expectativas e realizar esclarecimentos a respeito da diagramação do documento; 

● Estruturar proposta de diagramação; 

● Realizar rodadas de revisão e validação da proposta de diagramação; 

● Entregar a versão final do produto diagramado. 

Entregas 

● 3.A: Versão preliminar da Síntese do Plano de Ação diagramada em formato .pdf; 

● 3.B: Versão final da Síntese do Plano de Ação diagramada em formato .pdf. O documento 

deverá conter, no máximo, em torno de 40 páginas considerando os elementos pré e pós 

textuais. 

● 3.C: Síntese do Plano de Ação em formato aberto e editável (em arquivo compatível com o 

pacote Adobe), incluindo todos os vínculos (fontes, imagens, etc). 

Prazo 

45 dias após a assinatura do contrato. 

 

5. Qualificações e experiências requisitadas para as atividades 

● Portfólio com trabalhos em relatorias e planos de projetos;  

● Experiência na agenda de desenvolvimento sustentável, biodiversidade e planejamento territorial 

será considerado como diferencial. 

 

6.  Contratação e desembolso dos honorários 

A contratação terá duração de 45 dias. Qualquer alteração de produtos e prazos deverá ser acordada 

entre as partes.  

Local de trabalho: a consultoria deve ter disponibilidade para realizar reuniões periódicas de 

acompanhamento, sempre que solicitado pelo ICLEI América do Sul, em dias e horário a combinar 

virtualmente ou presencialmente. 



 

   

Os pagamentos serão realizados após a entrega do produto/serviço e aprovação da área responsável, 

mediante emissão de nota fiscal e boleto bancário com vencimento para 10 dias úteis após sua emissão 

e enviados para o e-mail adm@iclei.org. 

A empresa deve ter CNPJ ativo para realização de consultoria. Não serão aceitos CNPJ de terceiros. 

 

7. Propostas 

Para participar da seleção, por favor, enviem-nos: 

● Proposta Orçamentária, apresentando o detalhamento dos custos gerais, incluindo todos os 

encargos legais, segundo modelo Anexo I – documento Excel e PDF nomeados 

“Proposta_orcamentaria_Nome”. 

● Portfólio e Referências, nomeado “Portfolio_Nome” e enviando junto com a proposta 

orçamentária. 

Os itens deverão ser enviados em anexos separados. Propostas incompletas (sem todos os itens listados 

acima) ou não contendo os formatos especificados serão desconsideradas. 

As propostas devem ser enviadas até o dia 08 de outubro de 2020 às 23:59 para o email 

oportunidades@iclei.org com o assunto “Diagramação INTERACT-Bio”. 

  

mailto:adm@iclei.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BJvf9GLg-7E02nhySYZopYZVQWw6i2GYKnkt-UDRArQ/edit#gid=1926961928
mailto:oportunidades@iclei.org


 

   

Anexo I - Modelo de Proposta Orçamentária 

 

O modelo de proposta orçamentária é retratado também abaixo e deve ser preenchida e encaminhada 

em formato Excel e PDF. 

 

Descrição de Custos 

Atividade 
Quantidade de 

horas de trabalho 
Honorário/hora Custo Unitário 

PRODUTO 1 

       R$                                    -    

       R$                                    -    

PRODUTO 2 

       R$                                    -    

       R$                                    -    

PRODUTO 3 

       R$                                    -    

       R$                                    -    

PRODUTO 4 

       R$                                    -    

       R$                                    -    

DESLOCAMENTOS PREVISTOS - Quando aplicável 

Ocasião e trechos do trajeto 
Quantidade de 

trechos 
Custo/trecho Custo Unitário 

       R$                                    -    

       R$                                    -    

SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PREVISTOS - Quando aplicável 

Produto referência Custo Unitário 

   R$                                    -    

   R$                                    -    

CUSTOS DE LOGÍSTICA - Quando aplicável 



 

   

Ocasião e item Custo Unitário 

   R$                                    -    

   R$                                    -    

Total de honorários sem Impostos e Encargos:  R$                                    -    

Impostos e Encargos:  R$                                    -    

Total de honorários com Impostos e Encargos:  R$                                    -    

    

Adicionar mais linhas, se necessário, garantindo que a fórmula de soma esteja ajustada. 

(Salvar e encaminhar o arquivo em PDF) 

 


