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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 106/2022 

CONTRATAÇÃO DE AUTOMAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GESTÃO DE PROJETOS 

 

1. OBJETO 

O presente termo de referência tem como objetivo contratar pessoa jurídica para realizar a automação de 
ferramentas de gestão dos projetos da Estratégia de Povos indígenas da Conservação Internacional (CI-Brasil), 
incluindo desenvolvimento de soluções de melhorias e integração entre os instrumentos de monitoramento e 
reportes de execução utilizados pela equipe. 

2. CONTEXTO 

A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de caráter técnico-científico. 
Fundada em 1987, em poucos anos a CI cresceu e se tornou uma das maiores e mais respeitadas organizações 
de conservação do mundo, com presença em mais de 30 países distribuídos por quatro continentes. Sua missão 
é contribuir com a promoção do bem-estar humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e 
sustentável para com a natureza, amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. 

O trabalho da CI-Brasil no bioma Amazônia vem sendo consolidado e fortalecido desde a fundação da 
organização, uma vez que a floresta amazônica é uma das florestas mais ricas no mundo em armazenamento de 
carbono e em diversidade biológica, desempenhando um papel fundamental na mitigação das mudanças 
climáticas e na conservação da biodiversidade.  Também é reconhecido o fato de que o território representa o 
lar de centenas de povos indígenas que há milhares de anos desempenham um papel fundamental na 
conservação e manutenção dessas florestas.  

Considerando a importância de apoio à gestão de Terras Indígenas, desde 2018 a CI vem expandindo sua atuação 
junto a povos indígenas, com a criação da Gerência Povos Indígenas e Políticas Sociais, além de estar em 
processo de consolidação uma estratégia institucional para atuação com esses povos. Entre as prioridades dessa 
estratégia está o fortalecimento das organizações indígenas, o que perpassa a construção de capacidades para 
gerenciamento de projetos. Para isso, a CI-Brasil financia e monitora a execução de projetos desenhados e 
implementados pelas organizações indígenas parceiras. Esse processo envolve a construção de um Plano de 
Trabalho, incluindo cronograma de atividades e de execução financeira. Esse plano de trabalho é utilizado como 
base para o monitoramento da execução de atividades e de recursos financeiros por parte das organizações 
indígenas, bem como para registrar o avanço nos indicadores de resultados definidos para cada projeto. Essas 
ferramentas consistem em planilhas que são preenchidas pelas organizações parceiras periodicamente.  

3. DA NECESSIDADE E DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A fim de otimizar o acompanhamento da execução dos projetos pelos parceiros indígenas, a CI-Brasil busca 
profissional que possa promover a integração das diferentes planilhas (Excel) utilizadas e viabilizar a visualização 
padronizada das informações através de painéis interativos (PowerBI). A melhoria e integração das ferramentas 
utilizadas atualmente, de acordo com as necessidades gerencias da CI-Brasil e às especificidades associadas ao 
trabalho com organizações indígenas, são de grande importância para otimizar a gestão dos projetos executados 
por esses parceiros. 

4. ATIVIDADES 

Desenvolver soluções automatizadas para registro do plano de trabalho dos projetos, incluindo orçamento e 
cronograma, bem como ferramenta para monitoramento da sua execução física e financeira e de indicadores. 
Para isso, consideramos como atividades essenciais: 

a) Consolidação de cronograma executivo, incluindo datas de reuniões com equipe da CI-Brasil e prazos 
para entrega e revisão de produtos; 

b) Desenvolvimento das soluções de automação e melhorias nas ferramentas de gestão de projetos; 

c) Orientação da equipe para uso, atualização e manutenção das ferramentas; 

d) Elaboração de manual para uso, atualização e manutenção das ferramentas. 

http://www.conservation.org.br/


 

Av. Rio Branco, 131, 8º andar – Centro / Rio de Janeiro - RJ – Brasil / CEP 20.040-006 

conservacao.org.br 
 

 

Essas atividades serão realizadas remotamente em reuniões com a equipe da CI-Brasil. A duração e frequência 
das reuniões deverão estar inclusas na proposta de prestação de serviços. 

5. PRODUTOS 

As atividades listadas no item 4 permitirão o desenvolvimento dos seguintes produtos: 

I. Planilhas de Excel (Plano de Trabalho, Cronograma de atividades, Monitoramento da Execução física e 
financeira, Prestação de contas e Reporte de indicadores); 

II. Dashboards em Power BI (de execução física e financeira e de indicadores); e 
III. Manual para utilização e manutenção das ferramentas. 

Solicitada a correção de um produto, a contratada deve entregar sua versão corrigida em até 5 dias corridos a 
partir da data da solicitação. 

6. INSUMOS 

Todas as despesas relativas à realização do serviço ocorrerão por conta da CONTRATADA e deverão estar 
contempladas no orçamento enviado, incluindo encargos e impostos que venham a incidir. A CONTRATANTE irá 
disponibilizar as ferramentas de gestão atualmente utilizadas em formato Excel e um manual do usuário. 

7. DESEMBOLSOS 

Os desembolsos serão realizados mediante aprovação dos produtos, dentro de cronograma firmado após a 
contratação, com a seguinte proporção das parcelas: 

# PRODUTO PARCELA 

1 Planilhas 40% 

2 Dashboards 30% 

3 Manual 30% 

8. PERFIL PROFISSIONAL 

Para submissão de propostas a este Termo de Referência, é necessário ter experiência profissional com: 

Exigido 

Experiência e/ou formação em: 

• Inteligência analítica e data Science; 

• Excel avançado (filtros, validação de entrada de dados, formatação condicional, funções, gráficos, 
tabela dinâmica, macros e VBA, auditoria de fórmulas, e integração de planilhas); 

• Power BI avançado (desenvolvimento painéis de visualização de dados); 

• Integração de planilhas Excel e dashboards do Power BI via nuvem; e 

• Linguagens de programação DAX, M e R. 

Desejável 

Experiência e/ou formação em: 

• Ferramentas Excel e Power BI para gestão de projetos; e 

• Ferramentas Microsoft Office365, em especial Power Automate e SharePoint Lists. 

 
9. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

Todas as propostas recebidas passarão pela avaliação de um Comitê de Seleção da CI-Brasil. A seleção será 
composta pela etapa preliminar de eliminação das propostas que não cumpram os requisitos previstos nos itens 
8 (perfil profissional) e 10 (submissão de propostas) deste Termo de Referência, seguida de (1) classificação das 
proponentes segundo critérios de avaliação preestabelecidos e (2) entrevista com as 3 proponentes mais bem 
classificadas, como descrito a seguir. 
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9.1  Classificação 

A primeira fase de seleção consiste na avaliação da experiência da proponente (currículos), bem como dos 
produtos já desenvolvidos pela proponente (portfolio) e do cronograma e proposta financeira submetidas. Os 
critérios de avaliação e respectiva pontuação estão descritos a seguir. 

Critérios de avaliação Pontuação  
Pontuação 

Máxima 

Experiência 
profissional 

Formação em Excel 1 por formação 10 

40 Formação em PowerBI 1 por formação 10 

Ferramentas desenvolvidas em Excel e/ou Power BI 2 por ferramenta 20 

Portfolio 
Funcionalidades das ferramentas desenvolvidas Comparativa 20 

40 

Design das ferramentas desenvolvidas  Comparativa 20 

Cronograma Proposta de cronograma de execução Comparativa 20 20 

Proposta 
financeira 

Variação em relação ao orçamento disponível Comparativa 10 
20 

Variação em relação às demais propostas Comparativa 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA TOTAL 120 

As experiências profissionais com Excel e Power BI deverão ser apresentadas no(s) currículo(s) da proponente. 
As ferramentas já desenvolvidas pela proponente deverão ser apresentadas em um portfólio, indicando suas 
principais. Além disso, deverão ser apresentados comprovantes das experiências relatadas. Serão aceitas a título 
de comprovação de experiência: (i) cartas das organizações em que houve prestação de serviços, que relatem o 
serviço desenvolvido, sua duração e atribuições da contratada; (ii) registros em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; (iii) publicações em Diário Oficial da União (ou correlatos) com a data de nomeação; entre 
outros. A falta de documento comprobatório fará com que a experiência não seja considerada na pontuação da 
proponente. 

A pontuação das proponentes será realizada por pelo menos 3 membros do Comitê de Seleção e de forma 
comparativa dentro dos critérios descritos. As Propostas Financeiras serão pontuadas de acordo com o valor 
proposto em relação ao orçamento disponível e às demais propostas. 

9.2 Entrevista 

As 3 propostas melhor pontuadas serão convidadas para entrevistas, com o objetivo de conhecer a equipe e sua 
experiência, bem como discutir a metodologia de trabalho e cronograma de execução. As proponentes serão 
comunicadas da data e horário da entrevista por meio do telefone informado na submissão da proposta. A 
confirmação da participação na entrevista deverá ser feita em até 1 dia. 

A CI-Brasil privilegia a qualidade técnica na realização de seus trabalhos. Por isso, caso a proposta mais bem 
classificada após a entrevista supere o orçamento disponível, será feito um convite para negociação. Em caso 
de impossibilidade de ajuste dos valores para contratação, serão consideradas as demais propostas, em ordem 
de classificação. 

9.3  Resultado 

Todas as proponentes serão comunicadas do resultado desta seleção pelo e-mail utilizado para enviar a 
documentação. 
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9.4  Cronograma de Seleção 

ETAPA DATA PREVISTA 

Lançamento do edital 13 de maio de 2022 

Recebimento das propostas Até 29 de maio de 2022 

Análise das propostas Até 03 de junho de 2022 

Entrevistas 07 de junho de 2022 

Divulgação do resultado 08 de junho de 2022 

Contratação Até 17 de junho de 2022 

Reunião de abertura Até 20 de junho de 2022 

10. SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

Os interessados deverão submeter suas propostas até o dia 29/05/2022 através de  envio de e-mail com o 
assunto TDR 106/2022 INSCRIÇÃO para ipenteado@conservation.org e compras@conservation.org anexando 
os seguintes documentos (todos em formato PDF): 

I. Proposta de prestação de serviços em até 3 páginas, incluindo: 

o Nome da pessoa responsável; 

o Telefone para contato; 

o Cronograma de execução em até 3 meses; 

o Proposta financeira, incluindo encargos e impostos que venham a incidir e discriminando o 
valor da hora de trabalho. 

II. Currículos resumidos dos membros da equipe da proponente, descrevendo as experiências 
profissionais previstas nos critérios de avaliação (item 9.1), incluindo ano de conclusão e contratante; 

III. Portfolio com até 20 páginas contendo as principais ferramentas desenvolvidas pela proponente, 
incluindo seu layout, funcionalidades e descrição das integrações com outras ferramentas;  

IV. Comprovantes da experiência descrita no currículo e portfolio; 

V. Documentação comprobatória da constituição da pessoa jurídica; 

VI. Anexo A preenchido e assinado. 

A falta de envio de qualquer documento listado acima acarretará a eliminação da proposta. Adicionalmente, a 
proponente poderá encaminhar no corpo do e-mail link para pasta na nuvem com arquivos considerados 
pertinentes para demonstrar sua experiência. 

Eventuais dúvidas sobre o presente Termo de Referência poderão ser enviadas para o e-mail 
ipenteado@conservation.org até o dia 25/05/2022 com o assunto TDR 106/2022 DÚVIDA. 
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Anexo A 
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