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CARTA CONVITE N.º   008/2023 

Assunto: Proposta com orçamento para realização de consultoria: 

aprimorar site do Formad. 

Anexo: Termo de Referência (TDR). 

Data:  30 de janeiro a 6 de fevereiro de 2023. 

  

Pelo presente, solicitamos a V. Sa. que nos seja enviada uma 

proposta técnica com orçamento relativa à prestação de serviços 

especializados de consultoria para o site do Fórum Mato-grossense de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad) por meio da instituição 

âncora, a Operação Amazônia Nativa (OPAN). Os documentos solicitados 

no Termo de Referência (TDR) a seguir deverão ser encaminhados até as 

18h (horário de Brasília), do dia 6 de fevereiro de 2023, conforme descrito 

nesta carta convite. 

01. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do referido certame web designers, designers e 

profissionais da comunicação (pessoas jurídicas) com experiência de no 

mínimo 3 (três) anos.  

02. DA PROPOSTA DE SERVIÇO DE TERCEIRO-PESSOA JURÍDICA  

A proposta deverá ser entregue via e-mail para Laís Costa 

comunica@formad.org.br em documento contendo um resumo da 

proposta técnica, com orçamento, indicação de equipe executora, 

assinatura do/a responsável e período de validade. 

03. DO RECURSO FINANCEIRO 

As atividades previstas no TDR serão custeadas através do projeto 

“Incidência em rede: monitoramento de políticas públicas socioambientais 

em Mato Grosso”, financiado por Misereor. O desembolso será realizado 

em parcelas, conforme descrição no TDR em anexo. 

 

04. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1) Serão selecionadas as propostas que apresentarem o menor preço, 

atendendo-se as exigências e atribuições descritas no TDR.  

2) Quaisquer dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos pelo e-mail 

comunica@formad.org.br.  
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OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA – OPAN 

TERMO DE REFERÊNCIA (TDR)  

Nº 008/2023 - OPAN 

DADOS DO TDR 

Razão Social: Operação Amazônia Nativa - OPAN 

CNPJ: 93.017.325/0001-68 

Endereço completo: Avenida Ipiranga, 97, bairro Goiabeiras – Cuiabá, 

MT – CEP 78032-035 

Projeto Incidência em rede: monitoramento das políticas públicas 

socioambientais em Mato Grosso – 233-912-1037 

 

INTRODUÇÃO 

OPAN – Formad 

A Operação Amazônia Nativa (OPAN) é uma organização não 
governamental indigenista sediada em Cuiabá-MT que atua em parceria 
com povos indígenas desde 1969. As metodologias participativas 
pautadas pelo convívio nas aldeias definiram uma marca identitária da 
instituição, que no passado rompeu com práticas autoritárias e inspirou 
um novo modelo de indigenismo no país. Atualmente, a OPAN opera com 
três enfoques estratégicos: a) Fortalecer processos organizativos internos 
e a capacidade de articulação e interlocução de povos indígenas de Mato 
Grosso e do Amazonas; b) Ampliar e qualificar iniciativas de garantia e 
gestão dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional em 
Mato Grosso e no Amazonas; e c) Fortalecer os direitos indígenas e 
influenciar positivamente as políticas públicas que afetam os povos e 
territórios indígenas.  

A OPAN é uma das entidades que compõe a coordenação do 
Formad, ancorando seu projeto atual.  

O Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Formad), criado em 1992, é uma articulação da sociedade civil que tem 
o objetivo de democratizar as informações e o debate socioambiental e 
propor alternativas de desenvolvimento sustentável para a melhoria das 
condições de vida da população. Atualmente conta com 31 entidades 
filiadas, que representam um universo de organizações de base 
comunitária atuantes em temáticas diversificadas, como com questões de 
gênero, combate à precarização das relações trabalhistas, segurança e 
saúde do trabalhador, regularização fundiária de assentamentos e áreas 
protegidas, prevenção e combate ao desmatamento, aprimoramento de 
políticas públicas socioambientais, mudanças climáticas, defesa de 
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direitos humanos e ambientais, pesquisa científica, educação ambiental, 
política indigenista, monitoramento de impactos de grandes obras de 
infraestrutura entre outros temas. Elas capilarizam-se, assim, nas regiões 
do Pantanal, Baixada Cuiabana, Sudeste, Sudoeste, Noroeste, Norte e 
Nordeste de Mato Grosso. Portanto, nos três biomas presentes no estado: 
Amazônia, Cerrado e Pantanal, o que dá ao fórum amplitude estadual.  

Por meio do nosso site, hoje no domínio www.formad.org.br, 
buscamos potencializar a atuação em rede do fórum e das filiadas, além 
de difundir informações qualificadas. 

 

OBJETIVO  

Contratação de serviços especializados para aprimorar o site do Formad 
(www.formad.org.br). 

 

1 – Características gerais: 

O novo site do Formad foi criado utilizando a plataforma WordPress com 
a proposta de ser intuitivo e prezar pela facilidade de acesso às 
informações. Após o período inicial de utilização do novo site foi 
identificada a necessidade de realizar alguns ajustes no layout, e criar uma 
página multimídia em comemoração aos 30 anos do Formad. 

Além de alterações no layout atual é preciso finalizar a migração de todo 
o conteúdo do site anterior para o novo. São 870 registros, incluindo 
notícias, galerias de fotos, vídeos, arquivos e documentos. A página antiga 
funcionava em uma plataforma que ficou obsoleta fazendo com que os 
arquivos publicados tenham que ser migrados manualmente para a nova 
página. Com a migração manual será necessário organizar o conteúdo, 
testar os links das notícias e incluir os demais arquivos incorporados 
anteriormente. 

CRITÉRIOS 

Poderão participar do referido certame: web designers, designers e 

profissionais da comunicação (pessoas jurídicas). 

VIGÊNCIA 

Número de Vagas: 01 (uma) 

Vigência Contratual: o contrato vale durante doze meses, a partir de sua 
assinatura.  

ATIVIDADES DA CONSULTORIA 

http://www.formad.org.br/
http://www.formad.org.br/
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1) Apresentação do plano de trabalho 

O plano de trabalho deverá conter o objetivo do trabalho, as atividades 

previstas, o cronograma e o resultado esperado; 

2) Diálogo com secretaria executiva  

Serão realizadas reuniões virtuais com a secretaria executiva; 

3) Reunião de avaliação 

Reunião virtual com a secretaria executiva do Formad, a fim de avaliar os 

processos e realizar os devidos encaminhamentos. 

PRODUTOS 

A contratação da consultoria será na modalidade PRODUTO, com 

desenvolvimento das seguintes atribuições: 

- Plano de trabalho: deverá conter o objetivo do trabalho, as atividades 

previstas, o cronograma e o resultado esperado; 

- Dez alterações no layout atual, incluindo troca de itens da capa do site e 

das páginas internas; 

- Criar página multimídia dos 30 anos do Formad com timeline; 

- Migração manual de 870 registros, incluindo notícias, galerias de fotos, 

vídeos, arquivos e documentos; 

- Dez horas técnicas para organizar o conteúdo e testar os links e notícias. 

PROPOSTA DE CRONOGRAMA e DESEMBOLSO* 

Atividade/Produto Local Período % de pagamento 

Plano de trabalho  Virtual Até 24/2/2023 25% 

Diálogo com secretaria 
executiva  

Virtual Até 24/2/2023 -- 

Tópico:  criar página 
multimídia dos 30 anos do 
Formad com timeline 

Virtual Até 28/3/2023 25% 

Tópico: alterações no layout Virtual Até 3/4/2023 -- 
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* Poderá ser reorganizada em comum acordo com a consultoria. 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

Enviar orçamento até às 18h (horário de Brasília), do dia 6 de fevereiro 

de 2023 para o e-mail comunica@formad.org.br.   

Quaisquer dúvidas e esclarecimentos a respeito desta licitação poderão 

ser obtidos no setor de licitação, na sede do OPAN pelo telefone (65) 

3322-2980. 

Entrega final: migração do 
conteúdo e organização das 
notícias e arquivos no site. 

Virtual Até 10/4/2023 50% 

mailto:comunica@formad.org.br

