
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº TdR54_2022.2 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM 

COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DE CRIOLA. 

 

 

1-Sobre o Termo 

O presente Termo tem por objetivo a contratação de serviços de consultoria em 

Produção de Eventos para o desenvolvimento de atividades em comemoração dos 30 anos de 

Criola em 2022.   

Utilizamos aqui a linguagem de gênero para ampliar a nossa capacidade de promover 

a inclusão. Onde você lê consultore, refere-se também a consultor e consultora. 

 

2-Sobre CRIOLA 

Criola é uma organização da sociedade civil fundada e conduzida por mulheres negras. 

Define a sua atuação com base em sua missão e visão institucionais, a partir da defesa e 

promoção de direitos das mulheres negras em uma perspectiva integrada e transversal. A 

nossa missão é a de atuar para a erradicação do racismo patriarcal cisheteronormativo, 

contribuindo com a instrumentalização de mulheres negras - jovens e adultas, cis e trans e 

com a ação política - para a garantia dos direitos, da democracia, da justiça e pelo Bem Viver. 

Visamos a inserção de mulheres negras como agentes de transformação, contribuindo 

para a elaboração de uma sociedade fundada em valores de justiça, equidade e solidariedade, 

em que a presença e contribuição da mulher negra sejam acolhidas como um bem da 

humanidade. 

No processo de operação de sua missão, Criola elege grupos prioritários de atuação – 

grupos de mulheres ativistas; líderes de religiões de matriz africana; catadoras e domésticas; 

adolescentes e jovens. Com eles trabalha a geração de informação, pesquisa e conhecimento 

sobre o contexto em que se inserem as políticas públicas, e a qualificação dessas mulheres em 

mecanismos de diálogo e intervenção junto a gestores públicos. Por meio desses instrumentos 

favorece a atuação conjunta desses grupos de mulheres negras na luta política pela conquista 

de direitos, reconhecimento e transformação nos padrões de qualidade de vida. 

Às vésperas de completar 30 anos em setembro de 2022, Criola quer visibilizar a sua 

trajetória a partir de um conjunto de atividades que permita disseminar a memória, a história 

da luta, a resistência e conquistas das mulheres negras, a partir da experiência desenvolvida 

no processo de luta contra o racismo patriarcal cisheteronormativo.  

Criola pretende disponibilizar essas informações em publicações, lançamento de 

publicações, seminário, exposição, show de músicas e poesias, homenagens e em outros 

produtos comunicacionais e meios que expandam o pensamento das mulheres negras e que 

também permitam a comemoração das conquistas nesses 30 anos. 

Encorajamos candidatas(es) a enviarem, em suas propostas, ideias e sugestões para as 

atividades previamente desenhadas e para outras atividades e produtos que poderão ser 

incorporados às comemorações. 

 

3-Objetivo da Contratação: 



Contratação de serviços de Consultoria em Produção de Eventos voltada para comemoração 

dos 30 anos de Criola em 2022.    

 

4- Do Objeto: 

Contratação de serviço especializada em captação de recursos e Produção de Eventos. A 

contratação se dará tanto com objetivo de atuação em campo durante eventos, quanto para as 

funções de planejamento, consultoria e administrativas referentes a todas as etapas da 

organização de eventos e seus processos devidos, envolvendo eventos como: solenidades, 

seminários, encontros, palestras, cursos, conferências, reuniões, premiações,  workshops, 

lançamento de livros, festivais, feiras e outros eventos correlatos a serem realizados mediante 

demanda e de acordo com as necessidades de Criola. 

 

4.1 - Especificações do Objeto:  

Para efeito deste termo, em se tratando de produção de eventos e captação de recursos, 

devem ser consideradas as seguintes definições:  

a) Organização e planejamento: Compreendem a concepção e o planejamento 

operacional das atividades mediante briefing da equipe técnica, equipe de 

comunicação, gerência financeira e direção executiva da organização.  

b) Promoção e execução: Compreendem a estruturação operacional, a 

organização, execução, acompanhamento dos eventos e pós eventos, incluindo 

checagem, preparação de ambientes e dos equipamentos necessários e suporte 

técnico, em diálogo direto com a equipe de comunicação e a equipe técnica do 

projeto. Assim como desenvolvimento de plano de investimento estimado, 

elaboração de orçamentos para o evento, contato, acompanhamento e 

organização de fornecedores. 

c) Captação de Recursos: compreende o planejamento e a execução de intercessão 

junto a potenciais patrocinadores com a intenção de viabilizar recursos financeiros 

e materiais para a execução de ações e eventos em comemoração aos 30 anos de 

Criola. 

d) Prestação de contas: compreende parecer formalizado de gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial referente aos eventos e ações desenvolvidas com o 

orçamento captado e o orçamento próprio de Criola. 

 

5-Competências Necessárias: 

a) Profissional de nível superior com Produção e Gestão de Eventos, Produção 

Cultural, Comunicação Social e áreas correlatas; 

b) Experiência de ao menos 5 anos em criação, gestão e produção de eventos, 

preferencialmente relacionado a organizações da sociedade civil;  

c) Experiência com as dimensões de raça, gênero, identidade de gênero e as 

temáticas relacionadas às mulheres negras cis e trans; 

d) Capacidade de organização e cumprimento de prazos; 

e) Domínio do pacote Office, especialmente Excel e Power Point.  

f) Iniciativa, organização, responsabilidade, pontualidade, disponibilidade, 

eficiência e eficácia no desenvolvimento das ações. 

 

6- Atividades a serem desempenhadas: 
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6.1-Participar de reuniões de briefing e preparatórias com associadas, equipe técnica e de 

comunicação e direção executiva da Organização;  

6.2- Criar proposta de trabalho incluindo um plano de ação para a realização das atividades 

em comemoração aos 30 anos, contendo:  desenvolvimento dos conceitos e de conteúdos do 

evento juntamente com a equipe de Criola; convites aos convidades e organização da 

programação dos eventos; apoio à elaboração do plano de marketing e comunicação 

juntamente com a equipe de comunicação; captação de parcerias e recursos para custear as 

ações; arrecadação de fundos e patrocínios; contratação e controle de registros documentais, 

fotográficos, gravação de voz e videográfico;  

6.3 Incorporar produtos da sistematização do acervo de Criola e disseminação da memória, 

da história de luta e de resistência das mulheres negras; 

6.4- Executar e desenvolver plano de captação e investimento estimado para custear as ações; 

elaborar orçamentos para o evento; arrecadar fundos e patrocínios; acompanhar, encontrar 

e organizar fornecedores e convidados, reservar os locais e equipamentos do evento;  

6.5-Definir, contratar e acompanhar todos os serviços necessários para o desenvolvimento do 

evento, inclusive promoção e divulgação do evento;  

6.6- Acompanhar e apoiar a elaboração e produção de produtos promocionais definidos para 

o evento;  

6.7- Apoiar e acompanhar registros documentais e audiovisuais (fotográficos, gravações de 

voz e videográficos) produzidos antes, durante e depois do evento;  

6.8- Elaborar relatório sobre as atividades realizadas e compilar materiais comunicacionais 

produzidos para compor a memória das atividades, incluindo: resultados de público, alcance, 

repercussão e organização de todos os registros documentais e audiovisuais;  

6.9- Elaborar prestação de contas dos recursos financeiros;  

6.9- Elaborar relatório sobre as atividades realizadas e impacto das ações comemorativas. 

 

7-Produtos  

• Produto 1- Um (01) Plano de ação e de captação de recursos e parcerias sobre os 

30 Anos de Criola. 

• Produto 2-Um (01) Relatório do desenvolvimento e execução das ações em 

comemoração aos 30 anos de Criola.  

• Produto 3- Um (01) Relatório final das atividades realizadas e impacto das ações 

comemorativas. 

• Produto 4- Um (01) Relatório de prestação de contas de gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial. 

 

8-Período de realização:  

Os serviços prestados à Criola são por tempo determinado, com duração de 10 

meses.  

 

9-Valor da Prestação de Serviço:  

 O Valor da prestação de serviço é a combinar e deve incluir todas as despesas 

operacionais, os impostos e encargos legais.  

 

 10-Condições de Pagamento: 



O pagamento do contrato será realizado em parcelas, após a aprovação dos produtos. 

Em todos os casos, os valores propostos devem incluir as despesas operacionais, os impostos 

e encargos legais.  

 

11-Candidatura: 

 As/es/os candidatas/es/os interessadas/es/os deverão encaminhar os seguintes 

documentos: Currículo, Carta de Referência, Portifólio com as principais realizações e 

Proposta de Trabalho, pelo e-mail: selecao@criola.org.br, com o seguinte assunto: 

“TdR54_2022.2- Consultoria Produção 30 Anos" 

A realização da reunião de briefing / tira – dúvidas sobre este Termo de Referência será 

realizada no dia 03/03/2022, às 18 horas, pelo link a ser enviado, após o envio da 

documentação solicitada ou poderão ser encaminhadas para o e-mail: 

selecao@criola.org.br. 

 

12-Processo Seletivo:  

 A seleção será realizada através da análise da documentação apresentada e do valor 

proposto. A pontuação obedecerá aos seguintes critérios: 

 

Documentos Comprobatórios Critérios Pontuação 

Apresentação curricular Apresentação de currículo compatível 10 

Não apresentou currículo compatível 0 

 Carta de referência Apresentação de carta de referência 10 

Não apresentou carta de referência 0 

Documento comprobatório de 

experiência  

Experiência até 5 anos 5 

Experiência até 10 anos 10 

Experiência de 15 anos ou mais 15 

Plano de trabalho apresentado  Compatível com os objetivos  10 

Compatível em parte com os objetivos 05 

Incompatível com os objetivos 0 

Valor da proposta Valor compatível com os objetivos  10 

Valor incompatível com os objetivos 0 

 

13.O cronograma de seleção é o seguinte: 

▪ De 23/02/2022 a 13/03/22 – recebimento de propostas;  

▪ 03/03/2022-Reunião de briefing / tira-dúvidas com interessades; 

▪ Até 16/03/22 – Análise das propostas; 

▪ 17 e 18/03/22 – Entrevistas; 

▪ 18/03/2022 – Divulgação do Resultado. 

 

14.Sobre a Contratação 

A Consultoria selecionada deve ser sócia da empresa contratada, estando em dia com 

suas obrigações legais e fiscais e tenha em seu contrato social as atividades correspondentes 

às atividades que serão realizadas. E será imediatamente contratada nos termos da legislação 

brasileira vigente, através de contrato de pessoa jurídica. O contrato terá a vigência de dez 

(10) meses, a contar da data de sua assinatura.  
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15-Dúvidas: 

Dúvidas relativas ao presente Termo de Referência podem ser sanadas no dia 

24/02/2022, às 18 horas pelo link a ser enviado, após o envio da documentação solicitada ou 

poderão ser encaminhadas para o e-mail: selecao@criola.org.br. 

 

Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2022. 

 
 

De acordo: 

Assinatura:_________________________ 

Nome completo: 

 


