
 
  

TERMO DE REFERÊNCIA N.º 05/2016/RIOTERRA/SEMEANDO SUSTENTABILIDADE                 

 

Referente ao Projeto “Semeando Sustentabilidade/Petrobras” 

 

Porto Velho, 10 de novembro de 2016.  

 

ANTECEDENTES 

O Centro de Estudos RIOTERRA é uma OSCIP, criada em 1999 com a missão de defender a 

identidade amazônica, valorizar a cultura e o uso sustentável do meio ambiente e contribuir para uma 

sociedade justa, democrática e participativa. Desenvolvemos projetos voltados para o uso sustentável 

da floresta em Rondônia, tendo como foco a atuação fortemente voltada para questões 

socioambientais, aliando desenvolvimento econômico às atividades de fortalecimento do capital social. 

Nos últimos dezesseis anos, realizamos projetos com indígenas, ribeirinhos, pescadores e agricultores 

familiares, prezando sempre pela participação e valorização do conhecimento tradicional. Atuamos 

como representantes da sociedade civil em mais de uma dezena de espaços coletivos regionais e 

nacionais. Trabalhamos para contribuir com a formação de uma sociedade crítica, consciente de seu 

contexto socioeconômico e ambiental, capaz de propor um modelo de desenvolvimento para região 

amazônica que valorize o conhecimento das populações tradicionais, que alie conservação e 

sustentabilidade.  

Renovamos em 2015 o projeto “Semeando Sustentabilidade”, inicialmente aprovado no edital 

nacional do Programa Petrobras Ambiental, em 2008, para linha de fixação de carbono e emissões 

evitadas. Este trabalho conta com as parcerias da Universidade Federal de Rondônia - UNIR,  Instituto 

Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade, representado pela gerência da FLONA do Jamari 

e prefeitura de Itapuã do Oeste. Seu objetivo é desenvolver alternativas de produção não lineares e 

adequação ambiental de propriedades da agricultura familiar na Amazônia permitindo que cumpram 

suas funções sociais, econômicas e ambientais por meio do emprego de tecnologias agrícolas pautados 

em parâmetros socialmente includentes, economicamente acessíveis e rentáveis e ambientalmente 

sustentáveis.  

Este projeto, realizado nos municípios de Itapuã do Oeste, Rio Crespo e Cujubim/RO, 

pretende envolver e impactar positivamente os diferentes setores (público e privado) e atores das zonas 

rural e urbana beneficiando-os com a recuperação de áreas degradadas e/ou alteradas, fortalecimento 

das organizações sociais, inclusão de gênero, assessoria técnica e extensão rural para agricultores 

familiares e cadastramento ambiental rural/CAR para que se regularizem ambientalmente. Esperamos 

ao final de dois anos que o projeto influencie as políticas ambientais dos três municípios, contribua 

para melhorar a relação e o entendimento da sociedade local sobre a importância do uso equilibrado do 

ambiente para manutenção dos serviços ambientais. 

 

1 - OBJETIVO 

 

Contratação de empresa qualificada em trabalhos de jornalismo/assessoria de imprensa para atender 

principalmente, mas não limitando-se ao projeto “Semeando Sustentabilidade/Petrobras”, contrato 

0080.0096464.15.2, firmado entre o CES Rioterra e a Petrobras, com ações nos municípios de Itapuã 

do Oeste, Cujubim, Rio Crespo e Porto Velho/RO.  

  

 



 
 

2 - ATIVIDADES  

 

1) prestar serviços de assessoria de imprensa; 

2) assessorar a coordenação de comunicação da Rioterra; 

3) realizar a cobertura das atividades do projeto, parte integrante desse Termo de Referência/TDR 

(em anexo) e divulgar estas através de matérias aos veículos de imprensa;  

4) disponibilizar, consultar e informar antecipadamente sobre as ações do projeto aos órgãos de 

imprensa; 

5) revisar textos; 

6) fazer uma coleção de matérias (clipping)/ documentos nos mais diferentes formatos de mídia 

(impresso, áudio e vídeo)  referentes ao projeto, disponibilizar esses materiais à RIOTERRA 

trimestralmente e/ou quando solicitada; 

7) identificar sites ligados as temáticas trabalhadas pelo CES Rioterra a fim de ampliarmos os 

trabalhos de divulgação do projeto;  

8) se solicitada, a empresa deverá prestar serviços de narração para “spots” de rádio, vídeos de 

curta duração, acompanhamento das ações de registro em vídeo e produção de documentário, 

atividades de capacitação e outros serviços não previstos mas que sejam necessários ao bom 

andamento das ações de comunicação do projeto “Semeando Sustentabilidade”. 

 

3 - METAS OBRIGATÓRIAS MENSAIS 

a) Produção de 03 releases por mês; 

b) Envio dos releases para no mínimo 10 (dez) veículos de comunicação (sites, jornais, TVs) a 

cada mês. As comprovações poderão ser feitas mediante apresentação de e-mails. No mínimo 

50% de cada lista mensal de releases enviados deverá ser alterada. Essas matérias deverão 

obrigatoriamente ser ligadas no site do CES Rioterra e do projeto Semeando Sustentabilidade; 

c) Apoiar a atualização do site da Rioterra e Semeando Sustentabilidade compilando de outros 

sites no mínimo 04 matérias por mês. Serão válidas somente aquelas aprovadas pela 

coordenação geral do projeto; 

d) Criar e manter atualizada uma lista de contatos/veículos de comunicação para relacionamento 

institucional.  

e) Presença por 60 (sessenta) horas mensais na sede do CES Rioterra. 

 

 

4 - METAS OBRIGATÓRIAS BIMESTRAIS 

a) Inserção de no mínimo 10 matérias do CES Rioterra e do projeto em jornais eletrônicos e/ou 

impressos; 

b) Escrever matérias para composição dos informativos institucionais. Releases veiculadas 

poderão ser usados, desde que com anuência da Coordenação de Programas do CES Rioterra; 

c) Demonstrar participação em ações de tempo trabalhado nas instalações do Centro.  

  

OBS: todos os prazos para entrega dos produtos serão contados a partir da assinatura do contrato. 

 

 

 

 



 
 

5 - METODOLOGIA E ABRANGÊNCIA DO TRABALHO 
 

Os registros deverão ser entregues mensalmente à Rioterra e trimestralmente, far-se-á 

relatório de atividades contendo cópias dos materiais publicadas nos diferentes segmentos de 

comunicação/veículos de mídia. A contratada deverá apresentar o(s) registro(s) a Rioterra 

intempestivamente, quando solicitada. Os trabalhos terão como foco principal, ações do projeto 

“Semeando Sustentabilidade”, mas não limitam-se a este, devendo a contratada assessorar a área de 

comunicação da instituição. Quando necessários, os deslocamentos da contratada será 

responsabilidade do Centro de Estudos – Rioterra. Todas as etapas de trabalho/atividades deverão ser 

planejadas e executadas em parceria com a equipe da Rioterra.  

A empresa contratada deverá informar a equipe disponibilizada para as atividades. Esta 

deverá ser composta por no mínimo um jornalista. 

 

6 - FORMATO DOS REGISTROS/CLIPPING 

 

As ações de registro e/ou documentação dos trabalhos deverão seguir os padrões dos formatos 

utilizados na divulgação: áudio, vídeo, impressos e/ou qualquer outro sistema digital ou analógico.  

Os equipamentos/materiais necessários a execução dos trabalhos será de responsabilidade da 

contratada. 

 

7 - PRODUTOS 

 

A empresa contratada deverá apresentar mensalmente os registros/ “clippings” e relatório 

descritivo sobre a veiculação das ações do projeto.  

Estes deverão ser entregues em formato digital e com cópias impressas dos registros/inserções 

do projeto em veículos de comunicação até a data de finalização do contrato. As atas/relatórios escritos 

serão denominados produtos.                 

Os produtos na forma de arquivos digitais e protótipos produzidos no escopo deste trabalho 

deverão ser entregues ao longo do contrato ao coordenador geral do projeto que supervisionará o 

contrato. 

Todos os produtos deverão ser entregues ao contratante, sujeitas a correções e aprovações. 

Posteriormente, depois de efetuadas as correções apontadas pelo supervisor (se solicitadas), deverão 

ser entregues as versões definitivas. 

A empresa contratada deverá, antes do final do contrato, informar sobre os programas 

(softwares) e fontes utilizadas para o desenvolvimento dos produtos e suas respectivas 

compatibilidades como os programas (softwares) encontrados ou disponíveis na Rioterra. 

A empresa contratada poderá reter cópia dos produtos acima indicados, a título de portfólio, 

mas a sua utilização para fins diferentes do objeto deste instrumento dependerá de autorização prévia e 

expressa da Contratante, mesmo depois de encerrado o contrato. 

 

8 - DIREITOS AUTORAIS 

 

A contratada compromete-se a ceder todos os direitos autorais, que lhe couberem, ao Centro 

de Estudos da Cultura e do Meio Ambiente da Amazônia-Rioterra, em caráter perpétuo e irretratável, 

bem como facultar a este Centro o direito de ceder, exibir, doar, transferir e/ ou utilizar o material no 

todo ou em partes da forma que melhor lhe convier e como lhe interessar. Nenhuma imagem do 



 
projeto poderá ser usada sem autorização do Centro de Estudos – Rioterra sob pena de quebra de 

contrato 

Todo material gravado em áudio e/ou vídeo e impresso é propriedade do Centro de Estudos – 

Rioterra e deverá ser entregue a este ao final do contrato. Este material (fitas) não será devolvido após 

a edição do vídeo. 

 

9 - PRAZO  

 

O serviço será realizado até 30 de setembro de 2017, contado a partir da assinatura do 

contrato. O prazo de execução poderá ser prorrogado por 60 dias mediante solicitação prévia do 

contrato respeitando uma antecedência de 15 dias do término do contrato. Para tanto, será emitida uma 

autorização formal do supervisor/ coordenador geral do projeto. 

 

10 - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

Os produtos deverão ser entregues obedecendo ao seguinte cronograma:  

 

PRODUTO PRAZOS 

Plano de trabalho para assessorar, registrar e 

documentar as ações do projeto. 

Até 10 (dez) dias após a assinatura contrato, 

pagamento da parcela 1/6 (referente a 10%). 

1º registros/ “clippings” e 1º relatório 

descritivo referente ao bimestre anterior 

com a devidas comprovações de conteúdos 

mínimos. 

60 (sessenta) dias após a assinatura contrato, 

pagamento da parcela 2/6 (18%). 

2º registros/ “clippings” e 2º relatório 

descritivo referente ao bimestre anterior 

com a devidas comprovações de conteúdos 

mínimos. 

120 (cento e vinte) dias após a assinatura 

contrato, pagamento da parcela 3/6 (18%). 

3º registros/ “clippings” e 3º relatório 

descritivo referente ao bimestre anterior 

com a devidas comprovações de conteúdos 

mínimos. 

180 (cento e oitentata) dias após a assinatura 

contrato, pagamento da parcela 4/6 (18%). 

4º registros/ “clippings” e 4º relatório 

descritivo referente ao bimestre anterior 

com a devidas comprovações de conteúdos 

mínimos. 

240 (trezentos e quarenta) dias após a assinatura 

contrato, pagamento da parcela 5/6 (18%). 

5º registros/ “clippings” e relatório final 

descritivo referente ao bimestre anterior 

com a devidas comprovações de conteúdos 

mínimos. 

300 (trezentos) dias após a assinatura contrato, 

pagamento da parcela 6/6 (18%). 

OBS 1: entende-se por conteúdo mínimo todas as ações descritas nos itens 3 e 4.  



 
 

Caberá ao responsável pela supervisão fazer a avaliação dos produtos entregues em até 05 (cinco) dias, 

devolvendo-o a empresa contratadas para as alterações que se fizerem necessárias. Os pagamentos são 

condicionados a entrega dos produtos devidamente revisados e aprovados pela coordenação geral. 

Atrasos na entrega dos produtos impossibilitarão o pagamento até que sejam entregues, corrigidos (se 

necessário) e aprovados pela coordenação geral.  

 

11 - PERFIL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Poderão habilitar-se a este serviço empresas que comprovem experiência em atividades 

similares e, preferencialmente, que tenham realizado trabalhos em Rondônia ou na Amazônia 

brasileira.   

 

12 - PRAZO  

 

O serviço será realizado até 30 de setembro de 2017. O prazo de execução poderá ser 

prorrogado por 60 dias mediante solicitação prévia do contrato respeitando uma antecedência de 15 

dias do término do contrato. Para tanto, será emitida uma autorização formal do supervisor/ 

coordenador geral do projeto. 

 

 

13 - VALOR ESTIMADO 

 

O valor do trabalho deverá ser expresso em moeda nacional e deverá prever todos os custos 

referentes à execução da atividade, inclusive impostos e taxas administrativas. 

 

14 - FORMA DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado 06 parcelas de acordo com cronograma de atividades e contra 

apresentação de notas fiscais. O prestador do serviço deverá emitir e encaminhar as notas fiscais fatura 

ao Centro de Estudos da Cultura e do Meio Ambiete da Amazônia – Rioterra, CNPJ 03.721.311/0001-

38, endereço  rua Padre Chiquinho, 1651, B. São João Bosco, CEP 76.803-786, Porto Velho – RO. 

O prazo para pagamento será de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de cada via da 

nota fiscal. É obrigatório que as notas fiscais apresentem o seguinte texto: Projeto “Semeando 

Sustentabilidade/ Petrobras” – contrato 00800.0096464.15.2. 

 

15 - LOCAL DE ENTREGA e FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROPOSTA  

 

As propostas deverão ser entregues na rua Padre Chiquinho, nº 1651, B. São João Bosco, CEP 

76.803-786, nesta capital até às 17:00 do dia 21 de novembro de 2016. 

O método de escolha das propostas é o de menor preço, logo qualquer sobre-especificação 

(ex: produtos com recursos mais avançados, acessórios a mais ao solicitado e/ ou cursos com carga 

mais extensa que a solicitada) não será considerada para efeito de comparação.  

 

 

 

 



 
 

16 - SUPERVISÃO  
 

O serviço será supervisionado pelo coordenador de programas do CES Rioterra. A empresa 

disponibilizará, quando requisitado, todos os elementos necessários ao processo de monitoria da 

Rioterra que devidamente autorizados efetuem o acompanhamento das atividades e verifiquem a 

elaboração dos produtos do contratado. 

 

17 - ASSINATURA DO CONTRATO 

 

O contrato será assinado com a empresa ganhadora em no máximo 10 (dez) dias após a 

escolha oficial da empresa ganhadora. 

 

 

 

Frederico de Sousa Bastos – Coord. Administrativo e Financeiro - CES Rioterra 

CPF 408.785.382-91 

 


