
TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA* poderão ser contratados em lotes ou individuais, 
devendo ser respeitada as qualificações dos prestadores de serviço e/ou fornecimento de 
produtos. Todos os contratados deverão fornecer nota fiscal dos serviços prestados conforme 
critérios exigidos pelo SICONV. 
 

Denominação (Objeto):  contratação de serviços de assessoria para 

articulação de arranjos institucionais na área de atuação da proposta e 

realização de 13 ações da Agenda Verde-Azul (Etapa 2- Meta 1) 

*atividade finalística 
 

A empresa deverá contar com o seguinte quadro de profissionais: 
Requisitos mínimos (Habilitação): 1 profissional de nível superior em ciências 
agrárias/florestais/biológicas/humanas com experiência comprovada mínima de 04 (quatro) na 
elaboração e/ou implantação de pelo menos uma das atividades listadas a seguir: projetos de 
recuperação e/ou restauração da cobertura florestal nativa em propriedades rurais e/ou em unidades 
de conservação; projetos de adequação ambiental de propriedades rurais que contenham o plantio de 
essências florestais; projetos de implantação de planos de comunicação, mobilização e/ou educação 
ambiental. As cartas de intenções, termos de cooperação técnica e protocolos institucionais com os 
parceiros indiretos deverão ser firmadas nesta etapa, com 26 horas técnicas presenciais em eventos e 
176 horas office para produção, sistematização e suporte ao banco de dados.  
Produtos: realização de 13 ações de articulação, sendo: 1 evento de abertura, 1 encontro com 
sindicatos, 1 encontro com Comitê/SEMA/Cosan 8 encontros com gestores municipais, 2 reuniões 
INCRA/SEMA. 
Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, listas de presença, registros fotográficos e 
menções.   
Público-Alvo: Gestores da Administração Pública, Direta e Indireta, e Entidades Setoriais 
 
Valor total do serviço R$ e tempo total de execução do serviço: R$ 10.100,00  (3 meses) 

METAS/ETAPAS: META 1 etapa 2  
 

Plano Descritivo das Ações da Etapa 2 da Agenda Verde-Azul:  
Ação 01: Evento de Abertura (01 unidade). 
Metodologia: O formato segue a tipologia de conferência. O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada. O material de 
consumo e itens de despesa administrativa poderão ser disponibilizados sob supervisão do Coordenador 
Técnico e Financeiro do projeto.  Local: Palácio Piratini, Sede do Governo do Estado.  
Indicador Físico: 1. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 1º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: parceiros, órgãos ambientais estaduais, gestores públicos, membros de conselhos e 
entidades setoriais. Distribuição de 150 convites de participação (150 Total). 
Objetivo: Evento para apresentar o projeto de forma coletiva e integrada a todos os parceiros, 
apoiadores e grupo de trabalho.  
 

Ação 02: Encontro com Sindicatos Rurais (01 unidade). 
Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada. O material de 
consumo e itens de despesa administrativa poderão ser disponibilizados sob supervisão do Coordenador 
Técnico e Financeiro do projeto.  Local Auditório do Governo do Estado.  
Indicador Físico: 1. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 2º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Sindicatos Rurais. Distribuição de 10 convites de participação para cada órgão (50 Total). 
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Objetivo: Encontro com os sindicatos rurais (municipais e estadual) para estabelecer relações e parcerias 
no balcão de atendimento. 

Ação 03: Encontro com Comitê de Bacia, SEMA/RS e Corsan – responsável pelo abastecimento 
na região do projeto: (01 unidade).  
Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada. O material de 
consumo e itens de despesa administrativa poderão ser disponibilizados sob supervisão do Coordenador 
Técnico e Financeiro do projeto.  Local: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento e do Ambiente do 
Estado do Rio Grande do Sul.  
Indicador Físico: 1. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 2º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Comitê de Bacia, SEMA e Corsan. Distribuição de 10 convites de participação para cada 
órgão (30 Total). 
Objetivo: Reunião para estabelecer arranjos institucionais acerca dos serviços ambientais de Produção 
de Água (Qualitativa/Quantitativa) na Região Metropolitana de Porto Alegre. 
 

Ação 04: Encontro com Gestores municipais (08 unidades). 
Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada. O material de 
consumo e itens de despesa administrativa poderão ser disponibilizados sob supervisão do Coordenador 
Técnico e Financeiro do projeto.  Local: Auditórios dos Centros Administrativos.  
Indicador Físico: 8. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 2º e 3º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Gestores Públicos. Distribuição de 20 convites de participação para cada encontro (240 
Total). 
Objetivos: Reunião para estabelecer arranjos institucionais para o funcionamento do balcão de 
atendimento.  
 

Ação 05: Reunião com o INCRA em conjunto com a SEMA Estadual, através do Departamento 
de Biodiversidade, Departamento de Recursos Hídricos e Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental. (02 unidades). 
Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento será realizado entre os órgãos 
responsáveis pelas unidades de conservação (RVS e APA) e Assentamento. A reunião foi planejada em 
conjunto entre os dois órgãos em razão da área do Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos - 
RVS haver sido cedida pelo INCRA, este responsável pelo Assentamento Filhos de Sepé, situado em área 
limítrofe ao RVS e beneficiário direto. O evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e 
similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do evento. O deslocamento 
também será de responsabilidade da empresa contratada. O material de consumo e itens de despesa 
administrativa poderão ser disponibilizados sob supervisão do Coordenador Técnico e Financeiro do 
projeto.  Local: Auditório da SEMA para firmatura de termos e cedência de dados e informações.  
Indicador Físico: 2 reuniões. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 2º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: INCRA e SEMA. Distribuição de 10 convites de participação para cada órgão (40 Total). 
Objetivos: Reunião para estabelecer e firmar cooperações para a execução dos PRADAs no Refúgio de 
Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (UC de proteção integral) e no Assentamento Filhos de Sepé. 
 

16/2018 Denominação (Objeto):  contratação de serviços para 

operacionalização do balcão de atendimento, recebimento dos termos 

de adesão e realização de 17 ações da Agenda Verde-Azul (Etapa 3 - 

Meta 1) *atividade finalística 
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Descrição (Detalhamento dos serviços): promover e participar das ações necessárias para a 
operacionalização do balcão de atendimento nos quatro municípios participantes do projeto (Glorinha, 
Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha).; preenchimento de formulários e recebimento dos 
termos de adesão  
Requisitos mínimos (Profissional habilitado no quadro jurídico): experiência comprovada mínima de 04 
(quatro) anos na elaboração e/ou implantação de pelo menos uma das atividades listadas a seguir: 
projetos de recuperação e/ou restauração da cobertura florestal nativa em propriedades rurais e/ou em 
unidades de conservação; gerenciamento de políticas públicas, programa e/ou projetos da Mata 
Atlântica; projetos de implantação de planos de comunicação, mobilização e/ou educação ambiental.  
 
Produtos:  

(i) Instalação e operacionalização do balcão de atendimento nos municípios participantes 
do projeto (Glorinha, Gravataí, Viamão e Santo Antônio da Patrulha) – extensão e office. 
Mínimo 320 horas-extensão e 200 horas-offíce) 

Público-Alvo da Agenda de Compromissos: jovens filhos de agricultores familiares, produtores 
agroecológicos, mulheres e mobilizadores comunitários, membros (moradores/trabalhadores) da zona 
rural, assentados, e proprietários/possuidores conforme perfil do art. 3º da Lei 11.326/2006.  
Beneficiários Diretos (termos de adesão a serem firmados): Número de propriedades/posses rurais: 500.  
Horário de funcionamento do Balcão de Atendimento: 6 horas diárias de segunda a quinta, durante 3 
meses (rodizio entre os 4 municípios) para preenchimento e recebimento dos termos de adesão. 
Verificação: fichas de registro, formulários e termos de adesão.  

(ii) Organização e Realização de 17 REUNIÕES PREPARATÓRIAS – extensão e office sendo: 03 
em cada município com as comunidades rurais (12 de extensão rural), 01 com SEMA 
estadual e o comitê de bacia, 04 com secretarias municipais para mobilização e instrução 
aos beneficiários. Mínimo 34 horas-extensão e 240 horas-office. 

Verificação: Atas de reuniões, documentos firmados, registros fotográficos e menções.   
Público alvo: Beneficiários diretos e instituições diretamente envolvida ou por representação.  
 
Valor total do serviço (R$ e tempo total de execução do serviço: R$ 55.750,00 (4 meses) 

METAS/ETAPAS: META 1 - ETAPA 3 
 

Descritivo das Ações da Etapa 3 da Meta 1 da Agenda Verde-Azul 
 

Ação 01: Reuniões Preparatórias (17 unidades).  

Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião, onde deverão participar, no mínimo, um 
moderador, 1 técnico sobre geoprocessamento para explicações sobre o CAR, 1 tutor para relatoria, 1 
responsável pelo balcão de atendimento e 1 representante do IEP. O evento não terá custos de 
alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e 
relatoria do evento. O deslocamento, caso necessário, também será de responsabilidade da empresa 
contratada.  Poderão ser disponibilizados materiais de expediente (despesa administrativa) sob 
supervisão do Coordenador Financeiro e aprovação do Coordenador Técnico do projeto. Locais 
previamente indicado nos salões de comunidades rurais, designadas após a produção de arranjos 
institucionais nas ações subsidiárias da Etapa 2, nas sedes dos municípios em horários agendados para 
dúvidas e na sede da SEMA.  
Indicador Físico: 17 reuniões preparatórias para o balcão de atendimento. 03 em cada município com as 
comunidades rurais (12 de extensão), 01 com SEMA estadual e o comitê de bacia, 04 com secretarias 
municipais para mobilização dos beneficiários. Máximo 2 horas de duração. Presencial.  
Cronograma: 2º e 3º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Proprietários e posseiros conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012. Distribuição de 
100 convites de participação para as reuniões de extensão rural cada (comunidades) e 10 para as 
demais ações (1350 Total). 
Objetivo: Reunir pequenos grupos de técnicos, beneficiários e representantes para treinamento no 
sentido de obter conhecimentos e esclarecimentos sobre o balcão de atendimento, informando a 
documentos exigida pelo projeto, quais são as áreas prioritárias para o projeto, e a responsabilidade dos 
beneficiários durante os 48 meses de execução da proposta.  As reuniões preparatórias minimizam os 
problemas de documentação, geolocalização do imóvel e adesão durante o balcão de atendimento. 
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Ainda, esta modalidade possibilita uma rica troca de experiências entre os beneficiários e o grupo de 
trabalho. Capacitação quanto aos requisitos de participação e demais orientações para adesão no 
balcão de atendimento. 
 

Denominação (Objeto): contratação de serviços para cadastrar 450 

imóveis na plataforma do SiCAR, elaborar 452 PRADAS, monitorar 

710,10 hectares de recuperação de app, elaborar 2.260 relatórios 

técnicos presenciais, e realizar 8 ações da Agenda Verde-Azul (Etapa 2 e 

3 - Meta 2) *atividade finalística 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): O objeto deste Termo de Referência é a contratação de 
serviços de consultoria especializada para a ELABORAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E DE 
PROJETOS DE PLANTIO DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA FINS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE (nascentes e cursos d’água) na área de abrangência da proposta técnica,  
compreendendo os municípios de Glorinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha e Viamão, visando 
auxiliar no processo de adequação ambiental e na recuperação de pelo menos 710,10 hectares situados 
na Bacia do Gravataí, Bioma Mata Atlântica e Pampa, atualmente degradados ou utilizados em 
atividades produtivas que impactam negativamente o meio ambiente. As ações de restauração florestal 
envolverão, pelo menos, 450 imóveis rurais na bacia, 1 unidade de conservação de uso integral e 1 
assentamento, de acordo com os métodos contidos na elaboração da proposta técnica. O 
monitoramento dessas áreas deverá observar os requisitos necessários para as atividades previstas (5 
relatórios para cada PRADA).  A execução dos 452 projetos de recuperação não estão inclusos nessa 
contratação em razão de tratar-se de atividade meio e não atividade técnica (fim)  
 
A empresa deverá contar com o seguinte quadro de profissionais: 
Requisitos mínimos (Habilitação) para Elaboração dos PRADAS: 1 profissional de nível superior em 
Ciências Agrárias, Florestais ou Biológicas, com experiência comprovada mínima de 05 (cinco) anos na 
área de elaboração e/ou implantação de pelo menos uma das atividades listadas a seguir: projetos de 
recuperação e/ou restauração da cobertura florestal nativa em propriedades rurais e/ou em unidades 
de conservação; projetos de adequação ambiental de propriedades rurais que contenham o plantio de 
essências florestais; projetos de implantação de sistema agrossilvipastoris em propriedade rurais; 
projetos de plantio florestal que objetivem o manejo florestal sustentável (sem corte raso); e deverá ter 
experiência na coordenação de equipes para sua realização. 
 
Requisitos mínimos (Habilitação) para Monitoramento dos PRADAS: profissional de nível superior em 
ciências agrárias/florestais/biológicas com experiência mínima de 02 (dois) anos em geoprocessamento 
e na elaboração e/ou implantação de pelo menos uma das atividades listadas a seguir: projetos de 
recuperação e/ou restauração da cobertura florestal nativa em propriedades rurais e/ou em unidades 
de conservação; projetos de adequação ambiental de propriedades rurais que contenham o plantio de 
essências florestais; projetos de implantação de sistema agrossilvipastoris em propriedade rurais; 
projetos de plantio florestal que objetivem o manejo florestal sustentável (sem corte raso).  
 
Produtos/serviços técnicos especializados: 
 

(i) Etapa 2 – Meta 2: Mínimo de 450 cadastros ambientais em posses e propriedades rurais 
(prazo execução 5 meses – mínimo 1.350 horas de extensão); 

(ii) Etapa 3 – Meta 2: Mínimo de 450 termos de compromissos assinados para 
responsabilização dos PRADAS em áreas privadas (prazo de execução 5 meses – mínimo 
900 horas); 

(iii) Etapa 3 – Meta 2: Mínimo de 450 projetos de recuperação de área degradada em imóveis 
privados (prazo de execução 6 meses – mínimo de 2.250 horas); 

(iv) Etapa 3 – Meta 2: Elaboração de 1 projeto de recuperação de área degradada para a UC 
Estadual – RVS Banhado dos Pachecos considerando a conectividade de áreas (prazo de 
execução 2 meses – mínimo de 200 horas); 
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(v) Etapa 3 – Meta 2: Elaboração de 1 projeto de recuperação de área degradada para o 
Assentamento Filhos de Sepé (prazo de execução 2 meses – mínimo de 200 horas); 

(vi) Etapa 3 – Meta 2: Monitoramento presencial (mínimo de 2.260 visitas técnicas nas áreas 
em recuperação) para a elaboração dos relatórios (5 para cada PRADA = total 2.260 
relatórios técnicos) (prazo de execução 30 meses – mínimo de 4.520 horas de extensão 
rural); 

(vii) Etapa 3 – Meta 2: Construção e Operacionalização do Banco de Dados originado pelo CAR 
com as informações georreferenciadas dos PRADAS, e seus respectivos relatórios de 
monitoramento. (SIG/BASE GEO), com a respectiva anotação de responsabilidade técnica 
sobre o serviço (prazo de execução 48 meses – mínimo de 2.260 horas); 

(viii) Realização de 4 capacitações sobre o CAR na Etapa 2 – Meta 2; 
(ix) Realização de 4 workshop sobre PRADA na Etapa 3 –Meta 2. 
 
Como parte complementar do serviço contratado, a empresa deverá elaborar e entregar os 
seguintes documentos: 

− Plano de trabalho, Cronograma e Metodologia em formato digital (Word) (Etapa 2 e 3 - Meta 2);  
− Listagem de espécies monitoradas em formato Excel e Word (Etapa 3 da Meta 2); 
− Versão preliminar do Manual de Espécies utilizadas nos PRADAS, com as diretrizes da escolha técnica 

para as áreas restauradas (segundo espécies do projeto), subdivididas por Bioma, em formato Word, 
arquivo eletrônico (Etapa 3 - Meta 2); 

− Classificação dos dados vegetacionais e hídricos dos relatórios de monitoramento, classificados por 
biomas e tipologias de app conforme Código Florestal (Etapa 3 - Meta 2); 

− Banco de dados em formato eletrônico (Etapa 2 e 3 - Meta 2); 
− Metodologia utilizada no SIG pela empresa, em formato Word, arquivo eletrônico (Etapa 3-Meta 2). 
 
Valor unitário do serviço/produto (R$):  
CAR (i e viii) R$: 107.750,00 (5 meses) 
PRADA (ii-iii-iv-v-ix): R$ 275.000,00 (12 meses) 
MONITORAMENTO (vi--viii): R$ 300.050,00 (32 meses) 
Valor total do serviço (R$ e tempo total de execução do serviço):  R$ 682.800,00 

METAS/ETAPAS: META 2  etapa 2 e 3 
 

Plano Descritivo das Ações da Etapa 2 e 3 da Meta 2 
 

Etapa 02: CAR – 4 ações 
Ação 01: Capacitação sobre o CAR para os beneficiários diretos de Agricultura Familiar (04 unidades). 

Metodologia: O formato segue a tipologia de oficinas biodinâmicas. Serão realizadas 04 oficinas. O 
evento não terá custos de alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística 
operacional para moderação e relatoria do evento. O deslocamento também será de responsabilidade 
da empresa contratada.  Local Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. 
Indicador Físico: 4 oficinais. Máximo 4 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 12º ao 14º mês de execução do projeto.  
Público-alvo: Beneficiários diretos de Agricultura Familiar conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 
12.651/2012. Distribuição de 450 convites de participação (mínimo 450 Total de adesões). 
Objetivos: Tem o caráter de treinamento e formação da base de dados originada no SiCAR direcionada 
ao PRADA e, para isso, apresentará cases de recuperação de áreas, organizados em pequenos grupos 
para aprofundamento do tema.  
 

Etapa 03: PRADA – 4 ações 
Ação 01: Workshop sobre PRADA para gestores públicos (04 unidades).  

Metodologia: O formato segue a tipologia de workshop. Serão realizados 4 para exposição de casos 
práticos do projeto derivados das oficinas biodinâmicas. O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada.  Local: 04 Áreas em 
recuperação, preferencialmente uma em cada município. 
Indicador Físico: 4 workshops de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial. 
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Cronograma: 16º ao 24º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Gestores Públicos municipais e estaduais. Distribuição de 20 convites de participação em 
cada (80 Total).  
Objetivos: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a discussão sobre a 
metodologia de ZONEAMENTO e POLÍTICAS PÚBLICAS DE EXTENSÃO RURAL e, para isso, apresentará 
cases do projeto.   
 

Denominação (Objeto): contratação de serviços de plantio, replantio, 

aplicação dos tratos culturais e instalação de placas, tratadores e 

melipolinários (Etapa 4 Meta 2) *atividade não finalística 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): CONDIÇÕES GERAIS DO SERVIÇO: a) os locais dos plantios serão 
organizados por propriedades/posses, unidade de conservação e assentamento previamente indicadas 
no projeto; b) A CONTRATATANTE fornecerá todos os itens necessários à execução da restauração 
florestal, contratando neste termo apenas os serviços de plantio, replantio, tratos culturais e instalações 
de materiais (tratadores, melipolinários e placas de orientação e acessos); c) os serviços deverão 
corresponder às indicações de espécies, áreas e insumos dos projeto técnico; d) a CONTRATANTE 
acompanhará e supervisionará todas as atividades de plantio, replantio, tratos e instalações. e) A 
empresa contratada para elaboração e monitoramento dos PRADAS, por meio do responsável técnico e 
gerente de campo, acompanhará continuadamente  e supervisionará todas as atividades objeto dessa 
contratação. 
 
Requisitos mínimos: Experiência e conhecimento em plantios agro-hidro-florestais e aptidão física.  
Produtos (Quais produtos serão entregues): as atividades a serem contratadas incluem a preparação do 
local, a intervenção inicial, execução de plantio, replantio, aplicações de tratos e instalações  que 
poderão ocorrer em um período previamente estabelecido de 36 meses.  
 
Serviços: 
Plantio, replantio e aplicação de tratos culturais de 452 projetos de recuperação hidroflorestal (PRADAS) 
com área de 710,10 hectares. 
Instalação de 10  placas de identificação, 450 melipolinários e 450 poleiros/tratadores. 
Transporte de mudas do viveiro provisório até as áreas em recuperação. 
 
Valor total do serviço (R$): 450.000,00 (desembolso em duas parcelas - 2º e 3 º ano) 
Tempo de execução: 36 meses 

METAS/ETAPAS: META 2 - ETAPA 3 
 

Denominação (Objeto): Contratação de empresa (PJ) para criação e 

manutenção de plataforma web (Etapa 1 Meta 1) *atividade não 

finalística 
 

Descrição (Detalhamento dos serviços): contratação de serviços para a criação, manutenção e 
atualização de plataforma educomunicativa pelo período de 48 meses para utilização pelos 
beneficiários e armazenamento de cursos, publicações e demais informações relativas ao 
projeto. A instituição proponente deverá aprovar o desenvolvimento do sistema e auxiliar na 

disponibilização de conteúdos e demais materiais (técnicos/operacionais/informativos/institucionais) 
para alimentação do site. Os insumos necessários à prestação de serviços serão de responsabilidade da 
CONTRATADA.  
 
Indicadores: 

● 1 Plataforma web; 
● Manutenção pelo período de 48 meses; 
● Suporte digital e Atualização de conteúdos pelo período de 48 meses; 



TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 

● Produção de 18 ações (Agenda Verde-Azul). 
 

Público-alvo: beneficiários diretos, indiretos, financiador, parceiros e demais envolvidos na proposta. 
Valor total do serviço (R$) R$ 88.060,00 
tempo total de execução do serviço): 48 meses 

METAS/ETAPAS DOS SERVIÇOS: META 1 Etapa 1 
 

Plano Descritivo das Ações da Etapa 1 da Meta 1 (Agenda Verde Azul) 
Ação 01: Produção Digital (1 conjunto): Divulgação e veiculação online do Projeto e cronograma e 

eventos na plataforma de educomunicação. 
Metodologia: Formatação de conteúdos e materiais para disponibilização online  
Indicador Físico: formatação e suporte eletrônico da Agenda Verde-Azul, compatibilização de formatos, 
veiculação de prazos, chamadas, contratações e detalhamento dos dados públicos para consultas e 
acesso à informação. Poderão ser disponibilizados materiais de expediente (despesa administrativa) sob 
supervisão do Coordenador Financeiro e aprovação do Coordenador Técnico do projeto.   
Cronograma: 48 meses. 
Público-alvo: beneficiários diretos e indiretos, parceiros, fornecedores e contratados.  
Verificação: relatórios de acesso e atualização de dados da plataforma.  
 

Ação 02: Produção de vídeos institucionais (17 unidades). 

Metodologia: Produção de materiais educomunicativos como reuniões, webconferências e encontros. A 
produção dos vídeos engloba todas as etapas (Criação de Roteiro, gravações com material em FULL HD, 
gravação de áudio, edição e finalização em formatos). No final do projeto será entregue também um 
vídeo institucional abordando todo o projeto. Os vídeos serão usados também como materiais didáticos. 
Indicador Físico: 17 vídeos. A duração média dos vídeos será de 3 a 5 minutos finalizado. Poderão ser 
disponibilizados materiais de expediente (despesa administrativa) sob supervisão do Coordenador 
Financeiro e aprovação do Coordenador Técnico do projeto.   
Cronograma: 1 vídeo por trimestre (16) e 1 ao final (48º mês).  
Público-alvo: 450 famílias conforme Art. 3º inciso “V” da Lei 12.651/2012 e 376 famílias do 
assentamento, público participante nos eventos - beneficiários diretos; 4 milhões de habitantes - 
população indiretamente beneficiada.   
 

Denominação (Objeto):  Contratação de serviços para mobilização de 8 

órgãos colegiados, aplicação de 8 consultas públicas e realização de 12 

ações da Agenda Verde Azul (Etapa 1, 2 e 3 - Meta 3) *atividade 

finalística 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): MOBILIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
contratação de serviços para promover a mobilização dos órgãos colegiados e realização de 4 mesas-
redondas. 160 horas técnicas. Público-Alvo: Órgãos Colegiados. Verificação: Lista de presença e acesso 
para download na plataforma web. 

METAS/ETAPAS: META 3 Etapas 1 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): APLICAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS  
Aplicação de 8 Consultas Públicas nos Órgãos Colegiados previamente indicados e realização de 4 
reuniões técnicas. 360 horas técnicas. Verificação: Ata de reuniões e acesso para download na 
plataforma web. 

METAS/ETAPAS: META 3 Etapa 2 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): ELABORAÇÃO DO PLANO DE PSA 
Elaboração do Plano de Pagamento por Serviços Ambientais e publicações técnicas para embasamento e 
referências do Plano de Pagamento por Serviços Ambientais.  Esta contratação tem por objetivo a 
elaboração de estratégias de sustentabilidade para a recuperação que será realizada, a ser empreendida 
após o término da fase de investimentos decorrentes do apoio proporcionado pelos recursos 
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disponibilizados pelo FNMA. Trata-se de um “planejamento para o futuro”, ou seja, o plano a ser 
apresentado deve conter a estratégia de “pagamento por serviços ambientais” considerando o 
aprendizado adquirido durante a execução do projeto, a participação dos usuários da água e a 
expectativa de continuidade e aperfeiçoamento da recuperação ambiental realizada. A elaboração do 
plano deverá ser participativa, envolvendo os proprietários rurais contemplados pelo projeto, 
instituições públicas, empresas usuárias da água no território, entre outros. Deverá conter, no mínimo, 
os atores envolvidos, possíveis fontes de recursos, os arranjos institucionais, os instrumentos 
econômicos e jurídicos e a metodologia sugerida para sua futura implementação. ATENÇÃO: A 
implementação desse plano regional para pagamento por serviços ambientais não é finalidade desta 
contratação. 
Verificação: aprovação do Coordenador Técnico do projeto e do Ministério do Meio Ambiente. Acesso 
para download.  

METAS/ETAPAS: META 3 Etapa 3 
Valor total dos serviços (R$): 109.000,00 
Tempo total de execução do serviço:  12 meses 

Plano Descritivo das Ações da Meta 3 da Agenda Verde Azul 
 

Etapa 01: MOBILIZAÇÃO DOS ÓRGAOS COLEGIADOS 
Ação 01: Mesa-redonda para planejar os Serviços Ambientais na região Metropolitana de Porto Alegre 

(02 unidades).  
Metodologia: O formato segue a tipologia de mesa redonda realizada em parceria com o Conselho 
Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.  O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada.  Poderão ser 
disponibilizados materiais de expediente (despesa administrativa) sob supervisão do Coordenador 
Financeiro e aprovação do Coordenador Técnico do projeto.   
Local: Auditório da Secretaria de Desenvolvimento e do Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul.  
Indicador Físico: 2. Máximo 2 horas de duração. Presencial. 
Cronograma: 36º e 39º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Fundos Gestores, através dos respectivos conselhos deliberativos e consultivos existentes 
na geolocalização do projeto. Distribuição de 100 convites de participação para cada (200 Total). 
Objetivos: Mesa-redonda para estabelecer arranjos institucionais e diretrizes acerca da elaboração do 
Plano de PSA para a Região Metropolitana com base no case do Gravataí.  
 

Etapa 02: APLICAÇÃO DE CONSULTAS PÚBLICAS 
Ação 01: Reunião técnica online (4 unidades).  

Metodologia: O formato segue a tipologia de reunião. O evento será realizado entre os órgãos 
colegiados que aderiram à Consulta Pública sobre o PSA.  O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e relatoria do 
evento. O deslocamento também será de responsabilidade da empresa contratada.  Poderão ser 
disponibilizados materiais de expediente (despesa administrativa) sob supervisão do Coordenador 
Financeiro e aprovação do Coordenador Técnico do projeto.  
Indicador Físico: 4 reuniões. Máximo 2 horas de duração. Online. 
Cronograma: 38º ao 42º mês de execução do projeto. 
Público-alvo: Órgãos Colegiados. Distribuição de 50 senhas de acesso para cada (200 Total). 
Objetivos: Reunião para discutir e ajustar os indicadores de PSA que irão compor o Plano da Região 
Metropolitana de Porto Alegre. 
 

Etapa 03: PSA * conforme detalhamento acima na descrição da contratação. 
I: Publicação online com ISBN. Conteúdo: Metodologia de Zoneamento para Recuperação de APPs. (01 
unidade). 
II: Publicação online com ISBN. Conteúdo: PSA na Região Metropolitana de Porto Alegre (01 unidade). 
III: Publicação online com ISSN. Conteúdo: Cadernos técnicos de relatorias do projeto para compor o 
Plano de PSA (04 unidades). 
 
 



TERMO DE REFERÊNCIA DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA 
 

Denominação: Contratação de serviços gráficos (Placas de Orientação e 

Acesso) (Etapa 4 - Meta 2) *atividade não finalística 
Descrição e quantidade: placas para orientações e acessos nos 4 municípios do projeto. As placas serão 
instaladas pela empresa contratada para o plantio, replantio, tratos e instalação dos 
melipolinários/poleiros. 
Descrição: placas de identificação em acrílico. 
Medidas da placa: retangular 100 cm x 80 cm 
Valor unitário cada item: R$ 250,00 (10 unidades) 
VALOR TOTAL DO MATERIAL R$ 2.500,00 
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: Meta 2 etapa 4 
 

Denominação: Contratação de serviços de carpintaria e serraria (Etapa 4 

- Meta 2) *atividade não finalística 
Descrição e quantidade: aquisição de melipolinários e poleiros para as áreas em recuperação de 
agricultura familiar (beneficiários diretos do Art. 3, V da Lei 12.651/2012). A Instalação será feita pela 
empresa contratada para plantio, replantio e tratos culturais.  
Descrição do Melipolinário: 
Caixa INPA 20 x 20 sem proteção de entrada. Medidas da caixa: Ninho, Sobreninhos, Melgueira = 50x30 
cm Espessura da madeira= 1,5 cm. Tipo de madeira utilizada= eucalipto grandis ou saligna 
Valor unitário cada item: R$50,00 (450 unidades): Total R$ 22.500,00 
Descrição do Tratador para Aves Silvestres: Medidas do Poleiro: Comedouro: 24 x 35 cm. Telhado: 44 x 
36 cm . Poleiro: 30cm x 10 mm 
Valor do lote de 450 melipolinários e 450 tratador/poleiro  
 
VALOR TOTAL DO MATERIAL R$ 29.766,00  
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: Meta 2 etapa 4 
 

Denominação: Contratação de serviços para sinalização dos veículos 

(Adesivagem) (Etapa 1 - Meta 2) *atividade não finalística 
Descrição e quantidade: 2 jogos sinalização Valor Unitário: 1.600,00 e Total: 3.200,00;  
VALOR TOTAL DO MATERIAL R$ 3.200,00 
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: Meta 2 etapa 1 
 

Denominação: contratação de serviço de contabilidade para o projeto 

(Despesa Administrativa) *atividade não finalística 
Descrição e quantidade: 48 meses 
Valor unitário cada item: R$ 800,00  
Total: R$ 38.400,00 (repasse em duas parcelas – 1º ano 50%  2º ano 50%) 
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: disponível para todas as metas e etapas 
 

Denominação: Contratação de Serviços para construção das estruturas do 

viveiro provisório (Etapa 1 - Meta 2) *atividade não finalística 
Denominação*: construção da estrutura provisória do viveiro para produção de mudas no projeto,  
bancadas de germinação (interna e externa), colocação de sombrite, instalação de hidráulica, elétrica e 
sistemas de irrigação.   
Valor total: R$ 38.000,00  
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: Etapa 1 da Meta 2. 
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Denominação: Contratação de Serviços de Seguro para os veículos adquiridos 

no projeto (Etapa 1 - Meta 2) *atividade não finalística 
Denominação*: prestação de serviços de seguro para dois veículos adquiridos com os recursos do 
projeto.   
Valor total: R$ 28.000,00  
Metas/Etapas vinculadas ao uso do material: Etapa 1 da Meta 2. 
 

TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA: R$1.535.576,00 


