
TERMO DE REFERÊNCIA 03/2022

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade

CONTRATAÇÃO - GESTÃO DE CAPACITAÇÕES

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços relacionados à gestão de
capacitações.

Tipo de Contrato: Serviço

Março de 2022



SOBRE O ICLEI AMÉRICA DO SUL

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500
governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável.
Ativos em mais de 125 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/.

https://americadosul.iclei.org/


OBJETIVO DA CHAMADA

O objetivo principal do trabalho será a coordenação, gestão e estruturação de jornadas
de aprendizagem para capacitações técnicas cujos principais temas são: mudança do
clima na Amazônia, elaboração de projetos financiáveis, análise de riscos e
vulnerabilidades climáticas, e plano de ação climática.

Os serviços deverão ser prestados no período de 11 de março a 11 de julho de 2022.

PRINCIPAIS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS

As principais atividades a serem desempenhadas incluem, mas não se limitam a:

● Refinamento de metodologias;
● Estruturação das jornadas de aprendizagem
● Organização e disponibilização de materiais didáticos, na plataforma virtual de

aprendizagem do ICLEI;
● Gerenciamento das sessões virtuais de capacitação;
● Direcionamento de dúvidas e sugestões;
● Relatoria das sessões;
● Criação de avaliação e feedback sobre as capacitações;
● Elaboração de relatório final, relatando principais pontos desenvolvidos e

oportunidades de melhorias em capacitações futuras, sistematizando principais
desafios da gestão das capacitações e o feedback dos participantes e
palestrantes.

METODOLOGIA

Trata-se de capacitações técnicas e instrumentais para técnicos e gestores públicos
que trabalham em governos subnacionais. Insumos para formatação de metodologias
serão fornecidos pelo ICLEI e eventuais ajustes poderão ser discutidos entre a
contratante e a consultoria.

CONTRATAÇÃO E DESEMBOLSO DE HONORÁRIOS



A pessoa jurídica contratada deve ter disponibilidade para realizar reuniões periódicas
de acompanhamento, sempre que solicitado pelo ICLEI América do Sul, em dias e
horários a combinar.

Os pagamentos serão realizados em quatro parcelas mensais representando cada uma
25% do orçamento. A entidade selecionada deverá emitir Nota Fiscal e boleto bancário
com vencimento para 15 dias úteis após sua emissão.

A contratada deverá possuir CNPJ ativo para realização de consultoria.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Para participar da seleção, por favor, envie:

● Breve apresentação do profissional em até 1 página. enviar como documento
PDF nomeado “Perfil_Nome”.

● Proposta Técnica de até 3 páginas, apresentando atividades e formato de
execução do trabalho - enviar como documento PDF nomeado
“Proposta_Tecnica_Nome”.

● Proposta Orçamentária, apresentando o detalhamento dos custos, incluindo
todos os encargos legais, segundo o Modelo de Proposta Orçamentária (também
disponível no seguinte link: https://bit.ly/34dH100)

Os itens devem 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 10 de março de 2022 às 23:59 para o e-mail
oportunidades@iclei.org, com cópia para edu.americadosul@iclei.org, com o assunto
“Proposta de Prestação de Serviços - Gestão de Capacitações”.
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