
 

 

 

 

 

 

Termo de Referência 
Para contratação de CONSULTOR PJ no âmbito do Projeto General Mills: 
agricultura regenerativa na cultura da mandioca no estado do Paraná 

 

O Projeto: 

 
A General Mills do Brasil, alinhada aos esforços globais da empresa, está desenvolvendo o 
“Farmer’s Education Program” com apoio do Imaflora. O Projeto visa incentivar a prática da 
agricultura regenerativa para aumentar e manter a saúde do solo e ampliar as análises e 
monitoramento de gases do efeito estufa (GEE). A área de Clima & Emissões conduz as 
análises e estudos que apoiam o programa. 

 
Objeto do contrato: 

 
Desenvolver produtos e atividades dentro do escopo do Projeto General Mills GHG, mais 
especificamente para apoiar o “Farmer’s Education Program” sobre agricultura regenerativa 
da saúde do solo na região de Paranavaí (Estado do Paraná, Brasil). 

 
A consultoria deverá: 

 
I) Por meio de entrevistas com produtores e de consulta com especialistas, identificar as 
principais barreiras no sistema de produção da mandioca e elaborar um relatório. 

 
II) Organizar e ministrar um dia de campo para um grupo de 5 agricultores pré-selecionados 
para demonstração de práticas de agricultura regenerativa e de baixo carbono aplicadas à 
cultura da mandioca. 

 
Tabela 1. entregas, macro atividades e prazo de entrega: 

 
ENTREGAS MACRO ATIVIDADES PRAZO 

 
 
 

 
1. Relatório com as 
barreiras Identificadas 
e analisadas 

• Preparar questionário para a ser aplicado aos 

produtores de mandioca; 

• Reunião para apresentação do questionário à 

equipe do Imaflora; 

• Entrevistas com 5 produtores de mandioca; 

• Compilação das entrevistas em documento 

descritivo; 

• Draft do relatório com a análise das entrevistas e 

apresentação para equipe do Imaflora; 

• Versão final do relatório. 
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2. Organizar 1 dia de 
campo para 5 produto 
res de mandioca. 

2.1. Com base nos resultados da Entrega 1, consultar 
com pelo menos 3 especialistas sobre as principais 
barreiras identificadas. 
2.2. Relatório das entrevistas com especialistas 
2.3. Organizar um dia de campo com palestras de 
especialistas (os mesmos que foram entrevistados) e 
que possam auxiliar os produtores a superar as 
dificuldades na produção de mandioca. O dia de campo 
será em propriedade rural na região de Paranavaí-PR e 
contará com a participação de especialistas nos temas a 
serem definidos. 
2.4. Relatar resultados do Dia de Campo com registros 
de presença e fotos. 

 
 
 
 
 

De Setembro a 
Novembro/2021 

 

Condições de contratação: 
 

• Contrato de Consultoria através de pessoa jurídica devidamente constituída; 

• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE deve ser compatível com o 
escopo do serviço; 

• Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras 
compatíveis com seu ramo de negócio; 

• Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da 
contratação); 

• O consultor designado para a execução do serviço deverá ter vínculo comprovado com 
a empresa que será contratada; 

• As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão 
previstas o período de 15/08/2021 a 30/11/2021. 

 

Qualificações obrigatórias: 
 

• Engenheiro Agrônomo 

 
Apresentação da proposta: 

 
A proposta deverá ser entregue em papel timbrado da empresa de consultoria e conter: 

▪ Dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone); 
▪ Proposta técnica e comercial 

 
Orientações e prazos para envio da proposta: 

 
As propostas serão enviadas até 05/08/2021 para o e-mail: bruno.castigioni@imaflora.org, 
com o título “Consultor PJ para Projeto General Mills – mandioca”. 

mailto:bruno.castigioni@imaflora.org,


 
 
 
 
 

 
“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de 
mulheres, mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da 
comunidade LGBTQI+, pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre 
outros. 


