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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

Reserva Extrativista Chico Mendes 

Termo de Referência nº 2013.0930.00022-3 

 

1 - Identificação 

               Contratação de Serviço de Consultoria Pessoa Jurídica para a 

elaboração de material informativo para divulgação e valorização da Reserva 

Extrativista Chico Mendes, vídeo documentário. 

 

2 - Antecedente 

               A história do Acre está baseada no extrativismo florestal, a ocupação 

do território deu-se em função da exploração da borracha no final do século 

XIX, incorporando-se mais tarde a Castanha-do-Brasil, constituindo-se nos dois 

principais produtos do extrativismo dos povos amazônicos. 

             A instituição das reservas é o resultado de uma luta histórica dos 

seringueiros por um modelo de regularização que assegurasse a manutenção 

de sua forma de vida. A efetivação deste modelo de ocupação se fortaleceu 

com a morte do líder seringueiro Chico Mendes. 

           A proposta de Reservas Extrativistas foi instituída em 18 de julho de 

1989, pela Lei N° 7.804 e regulamentada através do Decreto N° 98.897, de 30 

de janeiro de 1990, deixando de ser considerada como projeto de 

assentamento, vindo a ser em 2000, com a instituição do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC, através da Lei 9.985, uma categoria de 

Unidade de Conservação. 

           A Reserva Extrativista Chico Mendes, foi uma das primeiras reservas 

extrativistas, criada através do Decreto N.º 99.144, de 12 de março de 1990, 
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gerenciada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio. 

               A unidade possui uma área de 970.570 hectares, 1.800 famílias, uma 

população de aproximadamente 10 mil pessoas, sua área abrange os 

Municípios de Rio Branco, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena 

Madureira e Capixaba, compreendendo todos os municípios da Região do Alto 

Acre. 

             As populações tradicionais têm um papel importante a ser 

desempenhado no êxito das áreas naturais protegidas, na medida em que, 

desde o processo de criação e elaboração do plano de manejo, essas 

comunidades participam efetivamente do processo de gestão. Consideramos 

importante inserir neste contexto a sociedade.  Nesse sentido, elas podem ser 

aliadas importantes para a conservação da unidade.  

             No decorrer destes 23 anos de sua criação, a Resex foi objeto de 

estudo de pesquisas cientificas, acumulando um importante acervo bibliográfico 

documental, bem como tema de discussão, sendo considerada uma unidade 

emblemática.  

É necessário que os setores da sociedade possam verificar os 

conhecimentos, objetivos e importância da Reserva Extrativista Chico.  

          Para tanto, a unidade elaborou um plano de comunicação, a qual esta 

consultoria é um dos instrumentos que viabilize esse repasse de informação, 

para tanto se pretende elaborar materiais e meios de comunicação para a 

divulgação e massificação dos temas abordados pelas Unidades de 

Conservação. 

 

3 - Objetivo 

           Contratar serviços de consultoria Pessoa Jurídica para a elaboração de 

material informativo para divulgação e valorização da Reserva Extrativista 

Chico Mendes - vídeo documentário. 
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4 - Especificações do Produto 

         Vídeo documentário contendo mensagens e chamadas para divulgação 

da Reserva Extrativista Chico Mendes. 

 

5 - Atividades a Serem Desenvolvidas 

 5.1  Realizar um levantamento e análise de informações sobre a Reserva 

Extrativista Chico Mendes; 

5.2 Apresentar um planejamento operacional de execução da consultoria; 

5.3 Produzir fotografias e filmagens da UC com equipamentos adequados e 

qualidade necessária para sua aplicação nas peças de divulgação da Reserva 

Extrativista Chico Mendes e/ou revisar/selecionar um banco de imagens da UC 

com fotos e vídeos a serem utilizados na confecção das peças de comunicação 

audiovisual; 

5.4 Definir o roteiro metodológico em conjunto com a equipe de gestão da 

unidade (estrutura, conteúdo técnico, abordagens principais, textos da 

narração, mensagens e vídeo documentário). 

5.5 Apresentar a versão preliminar de 01 (um) vídeo documentário com 

cerca de 20 minutos de duração, com informações sobre os objetivos, 

benefícios sócio-ambientais e importância da Reserva Extrativista Chico 

Mendes, contendo imagens, depoimentos, narração, ilustrações e fundo 

musical adequado à divulgação, direcionado a população em geral, 

principalmente comunidade do entorno e formadores de opinião. 

5.6 Apresentar a versão final do vídeo documentário de 20 minutos de 

duração com informações sobre os objetivos, benefícios sócio-ambientais e 

importância  da UC; . e o relatório técnico com detalhamento de etapas e 

atividades desenvolvidas durante a realização da consultoria. 
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6 - Abrangência 

           As atividades proposta neste Termo de Referência serão desenvolvidas 

nos municípios que compreendem a RESEX, principalmente em Rio Branco, 

local que esta sediada o escritório da Reserva Extrativista Chico Mendes.  

 

7 - Qualificação 

7.1 Da empresa 

          Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa jurídica 

que deverá apresentar as seguintes características: 

1. Tempo de abertura acima de 2 anos; 

2. Experiência na produção de material educativo e informativo para 

divulgação de informações ambientais; 

3. Experiência em trabalhos desenvolvidos na Amazônia. 

 

7.2 Dos profissionais 

              A empresa deverá apresentar para a realização deste serviço dois 

profissionais com o seguinte perfil: 

• Profissionais de nível superior com experiência na área de comunicação 

(jornalismo), atendendo o termo de referência. 

 

8- Produtos 

8.1 – Planejamento operacional (Plano de Trabalho) 

8.2 - Versão preliminar de 01 (um) vídeo documentário com cerca de 20 

minutos de duração, com informações sobre os objetivos, benefícios sócio-

ambientais e importância da Reserva Extrativista Chico Mendes, contendo 

imagens, depoimentos, narração, ilustrações e fundo musical adequado à 
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divulgação, direcionado a população em geral, principalmente comunidade do 

entorno e formadores de opinião. 

8.3 - Versão final de Vídeo documentário contendo mensagens e chamadas 

para divulgação da Reserva Extrativista Chico Mendes entre os diversos tipos 

de público; 

 

9 -Forma de Apresentação 

           Os produtos finais deverão ser encaminhados à Chefia da Reserva 

Extrativista Chico Mendes, na forma de arquivos digitais e protótipos 

produzidos que deverá ser entregue ao longo do contrato ao supervisor da 

Contratante, uma cópia em digital e impressa para o Fundo Brasileiro para 

Biodiversidade - FUNBIO, Gestão da Resex Chico Mendes. 

 

10-Cronograma 

 

ATIVIDADES  MÊS 

01 02 03 

Realizar um levantamento e análise de informações sobre a 

Reserva Extrativista Chico Mendes; 

x   

Apresentar um planejamento operacional de execução da 

consultoria; - Produto 01 

x   

Definir o roteiro metodológico em conjunto com a equipe de 

gestão da unidade (estrutura, conteúdo técnico, abordagens 

principais, textos da narração, mensagens e vídeo 

documentário). 

x   

Produzir fotografias e filmagens da UC com equipamentos 

adequados e qualidade necessária para sua aplicação nas 

 x  
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peças de divulgação da Reserva Extrativista Chico Mendes 

e/ou revisar/selecionar um banco de imagens da UC com 

fotos e vídeos a serem utilizados na confecção das peças de 

comunicação audiovisual; 

Apresentar a versão preliminar de 01 (um) vídeo documentário 

com cerca de 20 minutos de duração, com informações sobre 

os objetivos, benefícios sócio-ambientais e importância da 

Reserva Extrativista Chico Mendes, contendo imagens, 

depoimentos, narração, ilustrações e fundo musical 

adequados à divulgação, direcionado à população em geral, 

principalmente comunidade do entorno e formadores de 

opinião – Produto 02 

  x 

    

Apresentar 3 cópias digitais  da versão final do vídeo 

documentário de 20 minutos de duração com informações 

sobre os objetivos, benefícios sócio-ambientais e importância 

da UC; e relatório técnico com detalhamento de etapas e 

atividades desenvolvidas durante a realização da consultoria – 

Produto 3 

  x 

 

11 - Dados, serviços locais, pessoal e instalações fornecidas pelo cliente 

 O ICMBio/Equipe RESEX Chico Mendes disponibilizará ao consultor o acervo 

bibliográfico e documental da unidade e demais informações necessárias para 

subsidiar o trabalho a ser desenvolvido.  

 

12 - Prazo 

 

 O prazo para a realização dos serviços será de 02 (dois) meses, a partir 

da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado de acordo com a 

legislação. 
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Qualquer alteração acordada será imediatamente comunicada ao Funbio 

para providências de aditivo contratual. 

 

13 - Cronograma de Pagamento 

O desembolso para pagamento dar-se-á da seguinte forma: 

Produto 01 – 0 % do valor do contrato; 

Produto 02 – 20% do valor do contrato; 

Produto 03 – 80% do valor do contrato. 

 

 

13 - Supervisão 

 

            A supervisão direta da execução dos serviços do profissional contratado 

para execução do serviço a que se refere este Termo de Referência será de 

responsabilidade da Chefia da Reserva Extrativista Chico Mendes, na pessoa 

na Sª Silvana Maria Lessa de Souza, telefone: (68) 3224- 3749. 

 


