
Termo de Referência para contratação de consultoria para preparação e facilitação 

de reuniões 

A coalizão Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Porticus e Fundação Bernard van Leer  

materializa  a  união  de  esforços  e  recursos  dessas  três  instituições no propósito de, em 

parceria com o Governo do Estado do Ceará e   via   regime   de   colaboração   deste   com   os   

municípios,   promover   o   desenvolvimento  infantil  das  famílias  e  crianças  cearenses,  em  

especial  daquelas em situação de extrema vulnerabilidade. 

Por meio da conexão de um portfólio de iniciativas com os desafios e metas estratégicas do 

Governo do Estado para a primeira infância, a coalizão propõe atuar em uma perspectiva 

sistêmica e planejada ao longo dos anos de 2021 e 2022, visando desenvolver um modelo 

integrado de colaboração que   fortaleça   o   atendimento   às   famílias   em   situação   de   

extrema vulnerabilidade.  A estratégia está sendo implementada em caráter piloto junto à 24 

Municípios demonstrativos com foco na qualificação dos serviços para promoção de 

desenvolvimento de relações positivas entre cuidadores, comunidade educativa, gestores e 

crianças. 

Em conexão com a teoria de mudança elaborada ao longo do processo conjunto de 

planejamento estratégico, foi estruturado um portfólio de iniciativas que são executadas com 

apoio de diversos parceiros técnicos especializados, divididas por estratégia, conforme descrito 

a seguir. Tratam-se de iniciativas nas áreas de educação infantil, parentalidade, cidades e gestão. 

A fim de potencializar as trocas entre os parceiros implementadores das iniciativas, a coalizão 

criou um espaço de troca entre esses atores. Considerando os desafios em comum enfrentados, 

bem como as sinergias entre as iniciativas e possibilidades de aprendizado mútuo, iniciou-se a 

realização de reuniões bimestrais com estes parceiros, de duração entre 1h30-2h, de forma 

remota. O objetivo é que sejam realizados 7 encontros, 1 em 2021 (final de novembro) e os 

demais ao longo do ano de 2022.  

Assim, buscamos uma consultoria para realizar a preparação, a condução, a facilitação e a 

sistematização destes encontros.  

ESCOPO DO TRABALHO 

• Preparar reuniões bimestrais com os parceiros técnicos das iniciativas: 

o Pactuar datas, enviar convites e realizar comunicações com parceiros 

o Pactuar pautas e agenda junto à coalizão/ Fundação 

o Desenvolver ferramenta de acompanhamento das iniciativas, a fim de reunir e 

sistematizar, previamente às reuniões, informações referentes ao andamento 

e aos próximos passos de cada iniciativa 

o Estruturar dinâmica e metodologia para reuniões, a fim de que se constitua 

um espaço de trocas e identificações de desafios, oportunidades e sinergias. 

• Conduzir e facilitar reuniões bimestrais com parceiros técnicos 

• Sistematizar informações dos encontros para fins de registro, compartilhamento e 

preparação dos momentos posteriores, com foco nas lições aprendidas 

FORMATO DA PROPOSTA 

Espera-se que o documento contenha:  



• Introdução à consultoria; 

• Descrição dos trabalhos anteriores realizados pela consultoria com características 

semelhantes; 

• Descrição da abordagem metodológica para atender os requisitos apresentados neste 

termo; 

• Breve descrição do currículo e principais experiências da equipe principal envolvida no 

projeto; 

• CNPJ e Razão Social da Organização;  

• Inscrição Estadual e Cadastro de Contribuinte Mobiliário (quando aplicável);  

• Valor total bruto, incluindo e discriminando os eventuais impostos, quando aplicáveis; 

para organização imune ou isenta, apresentação do certificado do ITCMD (Imposto de 

Transmissão Causa Mortis  e Doação).  

• Forma e prazos de pagamento;  

• Banco, agência e número da conta nominal. 

• Dados de contato (telefone e e-mail). 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE CONSULTORIA 

 Os critérios de seleção estão listados abaixo: 

• Experiência com facilitação; 

• Familiaridade com a temática da primeira infância; 

• Proposta técnica de metodologia de trabalho; 

• Custos e prazos de execução. 

Prazo de envio da proposta: encaminhar proposta via e-mail para Letícia Monaco 

(lmonaco@fmcsv.orgbr) até 27 de outubro de 2021. 

 


