
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Termo de Referência (TdR) para contratação de 
 Consultoria para Treinamento de Irrigação para Técnicos Rurais em Linhares/ES 

 
O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – 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. 
 
Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve projetos em todos os biomas brasileiros com objetivo de 
conciliar a conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a 
sociobiodiversidade e produção da agricultura familiar. 
 
Contextualização: 
O Projeto Cacau 2030 é uma iniciativa da World Cocoa Foundation (WCF), supervisionado pelo 
Cocoa Action Brasil e coordenação do Imaflora, que atua em parceria com diversas instituições 
locais. O projeto trabalha o desenvolvimento sustentável da cadeia do cacau nos estados: Bahia, 
Pará e Espírito Santo.  
 
Com duração quatro anos (2021-2024) o projeto busca acelerar resultados tangíveis em 
sustentabilidade, gerar impacto direto ao produtor, criar casos de sucesso no campo, promover o 
aumento de sinergia entre ações da cadeia e desbloquear e aproveitar os recursos disponíveis.    
 
Com essas premissas o Cacau 2030 tem como objetivos: 1) Orientar o produtor para o negócio, 2) 
Gerar ganho de eficiência da cadeia do cacau, 3) Fomentar o desenvolvimento sustentável, 4) 
Gerar aumento da produtividade nas regiões, 5) Fornecer assistência técnica, treinamento e 
capacitações para produtores, técnicos e cooperativas, 6) Fortalecer organizações de produtores, 
7) Desbloquear e aumentar o acesso a crédito rural, 8) Melhorar as condições de trabalho, 9) 
Combater o desmatamento e promover o reflorestamento e, 10) Melhorar o processo de pós-
colheita e a qualidade do cacau produzida pelos beneficiários.  
 
No Espírito Santo especificamente, o projeto conta com o apoio da Fundação Renova para 
implementação das atividades além do financiamento de outras partes. 
 
 



 

 

 
 
 
 
Objetivo: 
O objetivo deste termo de referência é selecionar e contratar Pessoa Jurídica para a realização de 
um treinamento teórico e prático (1 dia para cada atividade) para técnicos rurais atuantes na 
região de Linhares/ES, totalizando 2 dias de treinamento. 
  
O conteúdo do treinamento deve ser técnico, para capacitar ainda mais agrônomos e técnicos 
rurais atuantes na cadeia de cacau e outras.  
 
A expectativa é de ter ao todo 60 técnicos presentes, divididos em duas turmas de até 30 
indivíduos. 
 
Escopo da contratação: 
O escopo de serviço é apresentado a seguir e deve ser realizado de acordo com a descrição abaixo: 

Produto 01 – Materiais do Treinamento 

• Materiais teóricos a serem entregues aos técnicos nos dias de treinamentos:  
o Treinamento teórico de ½ período teórico a ser repetido para cada turma 

(manhã/tarde); 
o Treinamento prático em campo de ½ período teórico a ser repetido para cada turma 

(manhã/tarde). 

• Conteúdo de cunho técnico-acadêmico. 
 

Produto 02 – Treinamento Teórico e Prático 

• Apresentação em layout do Imaflora / Projeto Cacau 2030.Conteúdo de cunho técnico – 
acadêmico: 

o Treinamento teórico de ½ período teórico a ser repetido para cada turma 
(manhã/tarde); 

o Treinamento prático em campo de ½ período teórico a ser repetido para cada turma 
(manhã/tarde). 
 

Produto 03 – Relatório contendo: 

• Lista de presença; 

• Assuntos tratados nos dias e dinâmica, com resultados esperados; 

• Certificado de participação para os participantes atestando horas e conteúdo. 
 
Condições da contratação:  

• Contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica; 

• As atividades e execução do escopo do presente TDR estão previstas o período de 27 ao 31 
de janeiro de 2023; 

• CNAE 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); 

• Todos os custos de logística serão do Imaflora e será acompanhado de um técnico local da 
equipe do Imaflora; 



 

 

 
 
 
 

• Todos custos de impressão de materiais e insumos necessários serão do Imaflora. 
 
Qualificações obrigatórias: 

• Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada; 

• Conhecimento específico de Irrigação comprovado. 
 
Qualificações desejáveis: 

• Conhecimento técnico nos sistemas produtivos de cacau; 

• Experiência direta com a cadeia do cacau, sistemas agroflorestais e/ou cabruca. 
 
Apresentação da proposta: 
A proposta deverá ser enviada da seguinte forma: 

• Descrição do conteúdo técnico/teórico a ser repassado com proposta orçamentária (por 
diária ou por conteúdo geral). Caso seja de fora do ES, considerar 5-6 dias de trabalho devido 
ao deslocamento; 

• Currículo atualizado (informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, 
telefone, certidão negativa do CNPJ atualizada); 

• Caso selecionado, será necessário o envio dos seguintes documentos (caso se aplique ao 
cnpj) em caráter de urgência, portanto é sugerido já separar:  
 

▪ 1. Certidão Negativa de Débito da subcontratada atualizada com o INSS; 
▪ 2. Certificado de Regularidade da subcontratada com o FGTS. 
▪ 3. Cartão do CNPJ da Subcontratada; 
▪ 4. Última alteração do Contrato Social registrada na Junta Comercial; 
▪ 5. Minuta do Contrato com a Subcontratada; 
▪ 6. Documento do veículo/equipamento / Documento do motorista/operador 

– ou declaração quando não houver incidência; 
▪ 7. Licenças especiais, alvará sanitário, autorizações, concessões e permissões 

de Órgãos Públicos, conf. Legislação aplicável (Ex.: Exército, Polícia Federal, 
ANVISA. 

 
Orientações e prazos para envio da proposta: 
As propostas serão recebidas até o dia 13 de janeiro de 2023. 

As dúvidas referentes a estes serviços poderão ser tiradas diretamente com o Vitor França no e-mail 

vitor@imaflora.org ou telefone 19 9 8835 4274. 

As propostas devem ser enviadas com o título “Treinamento Técnicos - Cacau 2030 ES” para: 

vitor@imaflora.org. 

Valorizamos e incentivamos a diversidade em nossa equipe. 
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