
TERMO DE REFERÊNCIA 11/2022
ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade

CONTRATAÇÃO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de comunicação relacionados à
edição de vídeo, criação de vinheta e design gráfico.

Tipo de Contrato: Serviço

Setembro de 2022



Sobre o ICLEI

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/.

1. Sobre o Projeto

O projeto "NaBa: Cidades Resilientes Baseadas na Natureza" (doravante projeto NaBa) é
ambicioso, faz parte do portfólio do programa UK-PACT na Colômbia, que visa apoiar o país
na transição para um futuro mais verde e resiliente. Seu foco de trabalho é a implementação
e promoção de Soluções Baseadas na Natureza face à crise climática. Por isso, visa
abordar as sinergias encontradas entre as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade,
buscando fortalecer a resiliência do território colombiano, ao mesmo tempo em que fortalece
as capacidades dos governos locais para definir medidas e projetos de adaptação baseados
em ecossistemas.

O projeto visa combinar dois eixos de desenvolvimento: Baixo Carbono e Biodiversidade,
por meio da formulação e implementação de ações voltadas ao aumento do bem-estar
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humano e à conservação dos ecossistemas, por meio de ações diretamente ligadas às
mudanças climáticas e ao planejamento urbano.

Em seu primeiro ano, o projeto prevê a eleição das 6 cidades modelo e posteriormente
construirá produtos que ajudem no caminho para cidades mais resilientes e sustentáveis.
Estas são as cidades selecionadas neste processo: Pasto, Pereira, Villavicencio, Yopal,
Bucaramanga e Montería. São cidades comprometidas, resilientes, inovadoras e inclusivas.
É a partir das BiodiverCiudades que o projeto NaBa atuará, reforçando a iniciativa de
construir um futuro em que haja benefício mútuo nas relações entre cidades, pessoas e
natureza.

O projeto é financiado pelo UK-PACT e é liderado pelo ICLEI Colômbia em colaboração com
o World Resources Institute (WRI), o ICLEI América do Sul e o Instituto Humboldt. É
baseado na Teoria de Mudança do UK-PACT e apoia de forma abrangente a iniciativa
BiodiverCiudades desde sua conceituação, implementação e monitoramento.

2. Objetivo da chamada

Compreendendo as especificidades do projeto, o ICLEI busca concretizar parceria com uma
instituição/pessoa jurídica para apoiar a implementação do curso online em Análise de Risco
e Vulnerabilidade Climática.

O objetivo principal do trabalho será adaptar os materiais didáticos para que os
participantes possam acessar os tópicos propostos no curso online, cujo tema é
Análise de Risco e Vulnerabilidade Climática em cidades colombianas. Os materiais
didáticos do curso serão: apresentações de slides (PPTs), materiais complementares e
videoaulas. As videoaulas deverão ser produzidas com as opções de legendas em espanhol
e português.

As apresentações de slides, os materiais complementares, as gravações das videoaulas e
os textos base da legenda em espanhol serão disponibilizados pelo ICLEI.

Os serviços deverão ser prestados no período de 26 de outubro a 30 de novembro de
2022.

3. Principais atividades

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

● Edição de 16 videoaulas em espanhol de até 1 hora cada;
● Edição de um vídeo de até 30 minutos a partir do material disponibilizado pelo ICLEI;
● Acessibilidade | Disponibilização de dois arquivos por vídeo: um com legenda em

espanhol e outro com legenda em português (ICLEI enviará os textos dos roteiros);
● Criação de uma vinheta de abertura para os vídeos;
● Design gráfico das apresentações (slides em ppt) a serem utilizadas no curso, cards

para divulgação em redes sociais, e produção de capa para materiais
complementares do curso;
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● Disponibilização da identidade visual criada em formato aberto.

4. Lista de produtos

● Entrega 1: Design gráfico das apresentações (slides em ppt) a serem utilizadas no
curso, cards para divulgação em redes sociais, e produção de capa para materiais
complementares do curso;

● Entrega 2: Criação de uma vinheta para as videoaulas;
● Entrega 3: Edição de 16 videoaulas;
● Entrega 4: Edição de um vídeo case;
● Entrega 5: Inclusão das legendas em português e espanhol nos vídeos.

5. Metodologia

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

6. Qualificações e experiências requisitadas para as atividades

● Experiência com a organização de conteúdos, como: edição de vídeo aulas, design
gráfico de materiais educacionais e legendas;

● Ter experiência em espanhol;

● Desejável: conteúdo desenvolvido previamente na temática “mudança do clima e/ou
resiliência”.

7. 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 divididos em duas parcelas realizados da seguinte forma:

1° Parcela: 50% do valor total após entrega de 50% dos produtos.

2° Parcela: 50% do valor total após finalização e aprovação do conteúdo completo.

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.

8. Envio de propostas

Para participar da seleção, por favor, envie:
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● 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://docs.google.com/spreadsheets/d/1dyTr0mrDj9f7O0lsqpCVveN4xpMzATUdpqs
CZ6V0uoA/edit?usp=sharing)

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 23 de outubro de 2022 às 23:59 para o e-mail
oportunidades@iclei.org, com cópia para edu.americadosul@iclei.org e
biodiversidade@iclei.org, com o assunto “Proposta de Prestação de Serviços - Gestão de
Capacitações NaBa”.
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