Termo de Referência para Contratação de serviço
para Assessoria às cadeias da sociobio nos territórios de atuação do Origens Brasil®

O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma associação civil sem
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995.
Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas
uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável
dos recursos naturais. www.imaflora.org
O IMAFLORA é ainda o administrador do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br |
https://youtu.be/_6xbOzOgMGM ), um rede que defende caminhos para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia, a partir da valorização das atividades econômicas das populações
tradicionais e povos indígenas, suas culturas e modo de vida.
Por meio de um sistema de garantia de origem socioambiental com forte componente de
tecnologia, comunicação e articulação em rede, aproxima o produtor de empresas e do mercado
consumidor, promovendo relações comerciais com menos intermediários, mais transparentes e
éticas.

Objetivo do TdR:
O objetivo deste termo de referência é selecionar e contratar uma prestação de serviços para
dar assessoria técnica junto as Instituições de Apoio (IA) e Organizações Comunitárias (OC)
membro da rede Origens Brasil® (OB), para cadeias da sociobio (castanha e cumaru
principalmente), visando ampliar a oferta e comercialização dos produtos dentro da rede (OB).

Escopo/Produto do serviço:
1. Acompanhar a execução dos projetos do OB junto às IA e OC para fortalecimento de
cadeias e da rede.
2. Apoiar e articular a implementação de atividades da rede (treinamentos, eventos em
campo) junto as IA e OC.
3. Participar das reuniões de planejamento da safra ou assembleias das IA e OC.
4. Assessoria às IA e OC para organizar e ampliar a oferta das cadeias comercializadas
dentro da rede Origens Brasil®. Esse trabalho deve incluir:

✓ Identificar o real potencial produtivo das cadeias junto as IA e OC.
✓ Identificar o nível de estruturação dos produtos das cadeias para atendimento
ao mercado (qualidade, embalagem, informações técnicas, etc).
✓ Acompanhar as IA e OC a realizar o planejamento da safra das cadeias para
alinhar com a demanda de mercado.
✓ Acompanhar a execução do planejamento da safra.
✓ Mapear, coletar e organizar dados e informações de produção (oferta) para
subsidiar a construção das parcerias comerciais.
✓ Acompanhar a entrega e envio dos produtos acordados em contratos
comerciais.
✓ Apoiar a estruturação de controles e processos das cadeias em campo.
✓ Identificar fortalezas e riscos das cadeias para atender as demandas de mercado
no âmbito do Origens Brasil.
✓ Apoiar as IA e OC a identificarem soluções para diferentes gargalos apontados.
✓ Fazer a conexão entre a demanda instalada (empresas) e a oferta de produtos
das IA e OC no âmbito do OB.
✓ Capacitar e treinar as IA e OC para compreenderem: o funcionamento do OB,
Inclusão de dados, rastreabilidade, indicadores de impacto e controles.
5. Apoiar a montar banco de técnicos e parceiros consultores para
construções de soluções para a cadeia da sociobio.

suporte nas

6. Sistematizar os aprendizados e potencial intercambio entre as IA e OC (foco nas
cadeias).
7. Apoiar no desenho do fluxo de processos para realização da assessoria técnica do OB
para as IA e OC.
8. Apoiar a realização de eventos do Origens Brasil® junto as IA e OC.
9. Sugerir melhorias nos processos de relacionamento entre administração do OB e IA e
OCs.

Condições de contratação:
•
•
•

Contrato através de pessoa jurídica devidamente constituída.
As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão
previstas o período de 01/02/2022 a 31/12/2022.Pessoa Jurídica com qualificação
técnica comprovada para execução do serviço.
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/pessoa designado para a execução do serviço deverá ter vínculo
comprovado com a empresa que será contratada.
Disponibilidade de viagem para as regiões contempladas no projeto, pelo menos 1
semana por mês.
Realizar reuniões de alinhamento e trabalho periódico com a equipe OB.

Apresentação da proposta:
•
•
•
•

A proposta deverá ser enviada da seguinte forma: Utilizar papel timbrado da empresa
ou instituição.
Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone).
Informar a composição do preço global da proposta (incluindo impostos).
Enviar um vídeo (no celular) de 1min30s: Quem é você e qual sua experiência para
atender a esse tdr.

Condições e formas de pagamento
•
•

Mensal.
Custos de deslocamento (hospedagem, alimentação, etc) por conta do Imaflora.

Orientações e prazos para envio da proposta:
As propostas serão enviadas até 15/01/2022 para o endereço selecao@imaflora.org, com o
título (Assessoria às cadeias da sociobio nos territórios de atuação do Origens Brasil®).
“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”.

