Termo de Referencia para pré-seleção de empresas de Construção
civil para a construção de um galpão a ser utilizado como unidade
de beneficiamento de cacau e castanha do Brasil (usina) no Pará.

CONTEXTO
O Programa Florestas de Valor promove a conservação na Amazônia ao fortalecer
as cadeias de produtos florestais não madeireiros e disseminar a agroecologia. Com
o incentivo ao mercado ético e boas práticas no manejo florestal e agrícola, trabalha
para gerar renda para comunidades extrativistas e agricultores familiares.
Fortalecidas economicamente, essas comunidades ajudam a manter a floresta de pé
a maior floresta tropical do mundo. Ao conectar economicamente os produtores e o
mercado ético, o Projeto ajuda a criar novas formas de desenvolvimento para a
Amazônia.
Em São Félix do Xingu, o Projeto é desenvolvido em parceria com diversas
entidades entre elas a Cooperativa Alternativa Mista dos Pequenos Produtores do
Alto Xingu – CAMPPAX, com a Casa Familiar Rural – CFR, ADAFAX, Prefeitura
Municipal e financiado pelo Fundo Amazônia/BNDES e IFAD/Rainforest Alliance.
A CAMPPAX trabalha na organização de base, comercialização de cacau, castanha
e jaborandi proveniente de seus cooperados bem como insumos como pó de rocha
e adubos orgânicos.
Um das atividades previstas no projeto é a construção de um galpão de
aproximadamente 800m² para recepção de matérias primas de origem vegetal como
cacau e beneficiamento de castanha do Brasil em São Felix do Xingu-PA.

OBJETIVO DESTE TERMO
A pré-qualificação e manifestação de Interesse em participar de processo de
concorrência para contratação de serviços de engenharia para a completa
construção de um galpão de aproximadamente 800m², pelo regime de fornecimento
total (material, mão de obra e outros custos), no município de São Felix do Xingu,
PA, seguindo projeto técnico detalhado fornecido pelo IMAFLORA.

PERFIL DAS EMPRESAS

 A empresa designada para essas atividades deve ser especializada e possuir
comprovada experiência na construção de galpões industriais.
 Experiência comprovada na implantação de projetos deste fim na Amazônia
(desejável), bem como experiência com contratos pelo regime de preço global.
 Disponibilidade para participar de uma reunião/entrevista prévia;
 Estar devidamente capacitada e habilitada para a execução dos serviços incluindo
emissão de ART (anotação de responsabilidade técnica).
 Já ter atuado no município ou proximidade (desejável).

ENVIO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas para execução das atividades deverão ser encaminhadas contendo:
 Portfólio do profissional ressaltando experiência relacionada ao edital;
 Orçamento médio para execução por m²;
 Nome da empresa, currículo e endereço, pessoas de contato;
 Referencias projetos já executadas para visitação;

As

propostas

devem

ser

enviadas

por

e-mail

para:

selecaoservicos@imaflora.org com o título: pré-seleção de empresas de
Construção civil para a construção de um galpão a ser utilizado como unidade
de beneficiamento de cacau e castanha do Brasil (usina) no Pará. O prazo para
envio das propostas é indeterminado, até que o edital esteja vinculado em
nossos meios de divulgação.

Dúvidas:

em

caso

de

dúvidas

na

elaboração

da

proposta

encaminhar

exclusivamente via e-mail para selecaoservicos@imaflora.org indicando o título
acima.

