TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO Nº 002.2018/ABCS
1 - OBJETOS:
Item 01
Contratação de consultor da área de administração para prestação de serviço de análise,
avaliação, mensuração, tabulação e acompanhamento do andamento e resultados gerados a
partir das ações desenvolvidas dentro do projeto INTEGRASUI - Projeto de Aprimoramento
da Gestão da Cadeia Produtiva de Suínos, projeto ligado à área de suinocultura que foca no
atendimento da cadeia de suínos do Brasil, e atua de forma sistêmica nas áreas de produção,
indústria e comercialização. O consultor deverá auxiliar na disseminação de conteúdo
educativo e explicativo sobre as estratégias definidas e aplicadas no projeto, com realização
de palestras e apresentação de relatórios diversos, deverá analisar apurar e mensurar os
resultados alcançados e acompanhar as ações.
Item 02
Contratação de consultor da área de comunicação e marketing para prestação de serviços de
elaboração estratégica das ações que serão realizadas ao longo do projeto INTEGRASUI Projeto de Aprimoramento da Gestão da Cadeia Produtiva de Suínos, projeto ligado à área de
suinocultura que foca no atendimento da cadeia de suínos do Brasil, e atua de forma
sistêmica nas áreas de produção, indústria e comercialização. O profissional deverá validar e
revisar os conteúdos dos materiais a serem produzidos no âmbito do projeto e realizar
palestras no território nacional para disseminação dos resultados previstos no âmbito do
projeto, criando estratégias para as ações e cuidando dos desdobramentos junto aos
parceiros, exercendo atividades que envolvem planejamento, acompanhamento e
mensuração de resultados, e assim permitir que os serviços e produtos fornecidos
apresentem os resultados esperados. Serão desenvolvidas as seguintes atividades principais:
 Desenvolver planos estratégicos, propostas de realização de cursos e ferramentas para
o desenvolvimento de ações, seus controles e afins;
 Articular com parceiros para o desenvolvimento de novas estratégias e negociações;
 Realizar palestras em âmbito nacional sobre o marketing da carne suína e participar de
eventos que apresentem campanhas e ações do projeto;
 Apoiar a operacionalização de todas as atividades necessárias à execução de ações
ligadas ao projeto;
 Acompanhar, no âmbito executivo, todas as ações e iniciativas que envolva as áreas de
marketing e de execução das ações do projeto;
Item 03
Contratação de consultor na área de comunicação e marketing para prestação de serviço para
elaboração de conteúdo estratégico de marketing e comunicação, garantindo que toda a
comunicação esteja de acordo com a estratégia e compromissos de entrega da Associação
Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS), alinhadas ás demandas do projeto INTEGRASUI -
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Projeto de Aprimoramento da Gestão da Cadeia Produtiva de Suínos, projeto ligado à área de
suinocultura que foca no atendimento da cadeia de suínos do Brasil, e atua de forma sistêmica
nas áreas de produção, indústria e comercialização. Serão desenvolvidas as seguintes
atividades principais:


Agregar na criação de planos estratégicos, propostas de comunicação e ferramentas
para o desenvolvimento de ações do projeto, seus controles e afins;



Comunicar-se com parceiros e clientes diversos, realizar palestras em âmbito nacional e
acompanhar toda a criação de conteúdo das ações e campanhas do projeto;



Monitorar e mensurar os resultados de todas as ações no âmbito do projeto, bem como
a disseminação destas informações e resultados;



Acompanhar o levantamento de dados, elaboração de relatórios, apresentações e
produção de conteúdo estratégico do projeto;



Acompanhar, no âmbito executivo, toda a comunicação e desdobramentos durante as
ações e iniciativas do projeto;

2 - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:


Os profissionais serão contratados no formato de prestador de serviços pela Associação
Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS), por meio de uma empresa, e atuará como
consultor, pelo período máximo de 24 meses respondendo à entidade sempre que
solicitado sobre o cumprimento das atividades delegadas e constantes no contrato de
prestação de serviço.



Os profissionais indicados pelas empresas deverão ter disponibilidade para viajar, e de
prestar serviços em diversos estados brasileiros, a serem definidos pela CONTRATANTE
de acordo com as demandas;



As propostas deverão ser apresentadas por item e com o valor da hora de cada
profissional e serão contratadas a quantidade máxima de 150 horas/mês de trabalho, os
profissionais indicados deverão se apresentar no escritório administrativo da ABCS em
Brasília/DF sempre que solicitado ou for necessário para apresentação das atividades
inerentes à contratação;



O Projeto tem duração prevista de 24 meses;



A empresa contratada deverá incluir em sua proposta todo o custo logístico de voos,
hospedagem, reembolsos de despesas, etc, necessários para o deslocamento do consultor
nos períodos em que precisar se apresentar no escritório administrativo da ABCS,
considerando pelo menos 1 visita mensal;

3 - QUALIFICAÇÕES NECESSÁRIAS E CRITÉRIOS DE DESEMPATE:


Os profissionais apresentados pela empresa devem ter graduação em administração,
comunicação, marketing ou áreas afins;
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Os profissionais apresentados deverão ter experiência mínima de três anos de atuação na
área de projetos;



Os profissionais apresentados deverão ter capacidade e experiência de falar em público e
resolver conflitos com necessidade de proferir palestras;



A empresa ganhadora deverá apresentar mensalmente juntamente com a nota fiscal um
relatório de cada profissional com o detalhamento das horas trabalhadas e de todo o
serviço executado no período, como condicionante para recebimento;



As propostas escolhidas serão a de menor valor por hora de trabalho apresentado para
cada item e profissional solicitado no objeto e que cumpra todas as especificações
constantes nesse termo;



Em caso de empate o primeiro critério de desempate será o tempo de experiência dos
candidatos na área de projetos, e o segundo critério será a quantidade de títulos de
especialização;

4 - OBSERVAÇÕES GERAIS:


A solicitação e recebimento das propostas por item e a divulgação dos resultados do
processo de cotação será via eletrônica (e-mail), devendo os documentos estar dentro das
especificações descritas neste termo de referência;



As empresas participantes deverão estar em dia com todas as obrigações com tributos
diversos, impostos federais, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;



As empresas devem ter conta corrente em instituição bancária em nome da pessoa jurídica
para recebimento dos honorários;



As propostas deverão ser detalhadas e apresentadas com os profissionais para cada item
constantes no objeto, com valores por hora de trabalho em reais já incluídos todos os
custos do fornecedor, (caso haja fretes, impostos, taxas, etc.), bem como data, razão
social, endereço, telefone, número do CNPJ, validade, prazo de entrega, garantias, nome e
assinatura do responsável;



É facultado a CONTRATANTE o cancelamento a qualquer momento deste processo.



Todas as despesas de viagem demandadas para a execução das atividades do projeto
serão custeadas pela CONTRATANTE.

5 - PRAZOS:


Na proposta deverão constar todos os detalhes dos serviços a serem prestados,
detalhados por item, seus valores por hora e todos os dados cadastrais da empresa, além
do nome do executor das ações. A proposta de serviço deverá ser entregue juntamente
com o currículo do profissional a executar o serviço de forma eletrônica (e-mail) dentro do
prazo estabelecido neste termo;



O prazo máximo para recebimento das propostas será de 5 (cinco) dias úteis a contar
da data do envio eletrônico do termo de referência;
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A divulgação do resultado do ganhador do processo de cotação será de até 2 (dois) dias
úteis após o vencimento do prazo de recebimento das propostas conforme descrito no item
anterior e será enviado a todos os participantes desse processo.

Brasília/DF, 22 de maio de 2018.
_______________________________________________________
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE SUÍNOS
Cacilda Campanaro – Gerente Adm./Financeira.
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