
 

 

FLEM - Fundação Luís Eduardo Magalhães Rua Visconde de Itaborahy, 845 - Amaralina. 

Salvador - BA - Brasil. CEP 41.900-000 Tel.: +55 71 3103-7500 E-mail: flem@flem.org.br 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELEÇÃO DE EMPRESAS) 
 

 

Brasil 
Projeto Bahia Produtiva 
Empréstimo No./Credit No./ Grant No.: 8415-BR 

 

Título da missão: Componente 1 - Inclusão Produtiva e Acesso aos Mercados. 

Referência Nº. (conforme o Plano de Aquisição): Subcomponente 1.1 – fornecimento de 

suporte a OP’s e AC’s para a execução de Subprojetos Socioambientais. 

 

A Fundação Luís Eduardo Magalhães - FLEM por meio do Contrato de Cooperação 

Técnica com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – que recebeu 

empréstimo do Banco Mundial para o custo do Projeto Bahia Produtiva, e pretende aplicar 

parte do montante deste empréstimo para o pagamento de serviços de consultoria. 

 

Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem a Elaboração e Assessoramento de 

Projetos Socioambientais junto às organizações sociais e produtivas beneficiárias do 

Projeto Bahia Produtiva, cerca de 100, contemplados pelo Edital CAR n° 014/2019 - 

Seleção de Subprojetos Socioambientais para Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade, com sede em municípios distribuídos por 15 (quinze) Territórios de 

Identidade da Bahia, por um período de 12 meses1. 

 

A Fundação Luís Eduardo Magalhães - FLEM agora convida as empresas de consultoria 

elegíveis ("Consultores") para manifestar seu interesse em fornecer os Serviços solicitados. 

Os interessados devem fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações 

necessárias e experiência relevante para a realização dos Serviços. Os critérios de lista curta 

são: instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, com experiência comprovada, dentre 

outras, na (1) elaboração e/ou execução de projetos socioambientais com comunidades 

tradicionais e/ou agricultores familiares que envolvam atividades relacionadas aos temas 

elencados no Edital CAR n° 014/2019 (restauração florestal, produção agroecológica, 

turismo de base comunitária, cadeia dos produtos da sociobiodiversidade, extrativismo de 

espécies nativas e outros); (2) execução de serviços de assistência técnica e extensão rural; 

(3) execução de serviços técnicos de acompanhamento e assessoramento de organizações 

sociais ou produtivas; (4) elaboração participativa de projetos de investimentos, projetos 

executivos, plano de viabilidade ambiental, econômica e social de projetos coletivos. 

 

A Consultora deve atentar ao parágrafo 1.9 das Diretrizes do Banco Mundial: Seleção e 

Contratação de Consultores Financiados por Empréstimo do BIRD e Créditos e Doações 

da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, edição janeiro/2011 ("Diretrizes de 

Consultores"), que estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses. 

 

As empresas/instituições poderão associar-se com a finalidade de aumentar suas 

qualificações. 

 
 

1 Termo de Referência disponível em www.flem.org.br – Editais – Em Aberto. 



 

 

FLEM - Fundação Luís Eduardo Magalhães Rua Visconde de Itaborahy, 845 - Amaralina. 

Salvador - BA - Brasil. CEP 41.900-000 Tel.: +55 71 3103-7500 E-mail: flem@flem.org.br 

A empresa/instituição será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseada na 

Qualidade e no Custo – SBQC definido nas Diretrizes de Consultores. 

 

As empresas/instituições interessadas poderão obter mais informações no endereço 

indicado ao final, de 8h00 as 12h00 e de 13h00 as 17h00, em dias úteis. 

 

As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo, ou enviadas para 

o e-mail indicado, até o dia 05 de junho de 2020. 

 

Fundação Luís Eduardo Magalhães - FLEM 

Att.: Comissão Permanente de Seleção e Contratação 

Rua Visconde de Itaborahy, 845, Amaralina 

CEP 41.900-000, Salvador – Bahia - Brasil 

Tel.: +55 71 3103-7540 

E-mail: licitacao@flem.org.br 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

Contratação de consultoria para prestação de Serviço Técnico Especializado de 
Elaboração e Assessoramento de Projetos Socioambientais 
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1. OBJETO 

Contratação de instituição privada, com ou sem fins lucrativos, para prestação de Serviço 

Técnico Especializado de Elaboração e Assessoramento de Projetos Socioambientais junto 

aos beneficiários/as e suas organizações apoiadas pelo Projeto Bahia Produtiva, contemplados 

pelo Edital CAR n° 014/2019 - Seleção de Subprojetos Socioambientais para Conservação e 

Uso Sustentável da Biodiversidade. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Projeto Bahia Produtiva é resultado de um Acordo de Empréstimo nº 8415-BR, firmado entre 

o Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), cuja execução está sob a responsabilidade da CAR, empresa pública vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR). 

O Projeto Bahia Produtiva se insere na estratégia de política pública que vem sendo realizada 

no Estado da Bahia para o fomento ao desenvolvimento rural. O Bahia Produtiva atua no 

fomento à produção, comercialização, segurança alimentar e nutricional e na melhoria da 

infraestrutura no campo, incluindo água e saneamento rural. Nesse contexto, os principais 

objetivos de desenvolvimento do Projeto visam aumentar a integração ao mercado, a receita 

líquida, e a segurança alimentar dos beneficiários organizados, bem como melhorar o acesso 

aos serviços de abastecimento de água e saneamento dos domicílios. 

Como objetivos específicos, o Projeto visa: (a) promover o alinhamento entre a oferta dos 

produtores rurais e a demanda dos mercados institucionais e privados; (b) fortalecer a 

prestação e a qualidade da assistência técnica e a capacitação para os beneficiários do Projeto 

e das suas organizações; (c) fortalecer a capacidade das organizações de produtores rurais 

(OP’s) para o desenvolvimento e a implementação de planos de negócios e das associações 

comunitárias (AC’s) para desenvolver e implementar planos de investimento, de modo a 

melhorar a gestão financeira e aumentar a coesão social das OP’s e das AC’s; (d) melhorar a 

infraestrutura básica necessária para dar suporte à produção e à comercialização (por 

exemplo, energia, logística, água para a produção) e para melhorar a qualidade de vida (por 

exemplo, água e serviços de  saneamento para uma melhor saúde pública, diversificação de 

cultivos para uma melhor nutrição e segurança alimentar); (e) promover a inclusão social e 

econômica de mulheres, jovens, indígenas e outras comunidades tradicionais; (f) promover a 

adoção de práticas de manejo sustentável de recursos naturais nas áreas de produção 

agrícola; e (g) melhorar a resiliência das famílias rurais dedicadas a atividades agrícolas, com 

base na elaboração de uma estratégia de gestão de risco na agricultura. 

O público beneficiário do Projeto são populações que incluem agricultores familiares, famílias 

reassentadas como resultado da reforma agrária e povos e comunidades tradicionais 
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(indígenas, quilombolas, fundo e fecho de pasto). O Projeto definiu como cadeias produtivas 

prioritária as de Apicultura e Meliponicultura, Bovinocultura de Leite, Caprinovinocultura, 

Aquicultura e Pesca, Mandiocultura, Fruticultura e Oleaginosas. O Projeto apoia, também, 

projetos socioambientais. 

O Projeto apresenta 03 (três) componentes: 

Componente 1 - Inclusão Produtiva e Acesso aos Mercados: apresentam ações com o 

objetivo de aumentar a inclusão produtiva e o acesso aos mercados dos agricultores familiares 

e outras populações desfavorecidas nos diversos territórios de identidade do Estado da Bahia  

Este componente apresenta três subcomponentes: (a) Subcomponente 1.1 – fornecimento de 

suporte a OP’s e AC’s para (i) a execução de Subprojetos Orientados ao Mercado e (ii) a 

execução de Subprojetos Socioambientais; (b) Subcomponente 1.2 – fornecimento de suporte 

à CAR, para a implementação de atividades para o manejo de riscos agrícolas; e (c) 

Subcomponente 1.3 - fornecimento de suporte à CAR para a construção de armazéns e outros 

tipos de infraestrutura logística para apoiar o acesso a mercados de OP’s e AC’s. 

Componente 2 - Sistemas de Abastecimento de Água e Saneamento Domiciliar: 

apresentam ações que visam melhorar as condições de saneamento e acesso aos serviços de 

abastecimento de água nas áreas onde houver recursos hidrológicos suficientes identificados e 

um modelo de gestão pré-estabelecido desses serviços através da Central de Associações 

para Manutenção de Sistema de Água. Por uma estratégia de Governo, esse componente será 

co-executado pela Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da BAHIA (CERB), que 

apresenta expertise e ampla experiência na implantação de Sistemas de Água.  

Componente 3 – Desenvolvimento Institucional, Assistência Técnica e Gestão de 

Projetos: apresentam ações de assistência técnica para subsidiar estudos e diagnósticos das 

cadeias produtivas, a capacitação da equipe técnica do projeto, das Organizações Sociais e 

Produtivas (associações e cooperativas) e o gerenciamento do projeto. 

Esse Termo de Referência está associado aos Subcomponente 1.1 - Subprojetos 

Socioambientais, que prevê o apoio à concepção, elaboração e no acompanhamento dos 

Planos de Investimentos e Viabilidade das instituições contempladas em Editais de Chamadas 

Públicas do Projeto Bahia Produtiva.  

O Edital CAR n° 014/2019 - Seleção de Subprojetos Socioambientais para Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade, em que foram contempladas as instituições que serão 

beneficiadas pelo Projeto Bahia Produtiva e pelos serviços especificados neste Termo de 

Referência, devem atender critérios de elegibilidade para receber os recursos financeiros de 

investimentos previstos no referido Edital, os quais devem ser cumpridos. Dentre eles, 

destacam-se: 
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 Receptividade a ações de assessoria e assistência técnica, devendo haver articulação com 

as instituições e profissionais prestadores desses serviços 

 Deve ser apresentada contrapartida mínima obrigatória de 10% (dez por cento) do valor 

financiado 

 Devem ser cumpridas as salvaguardas ambientais e sociais preconizadas no Projeto Bahia 

Produtiva 

 Devem ser obtidas, caso necessário, as licenças ambientais exigidas ao funcionamento ou 

expansão do projeto apoiado 

 Não deve constar na proposta investimentos destinados à construção de rede de 

distribuição de energia elétrica que ultrapasse o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

 Deve ser comprovado a existência de fonte de água adequada, caso necessário, ao 

funcionamento das atividades. 

 

A elaboração e apresentação, portanto, do Projeto Socioambiental é peça obrigatória para 

acesso a recursos financeiros da CAR/Projeto Bahia Produtiva por parte de cada uma das 

organizações beneficiárias. Estes Projetos deverão demonstrar sustentabilidade social, 

ambiental e análise da viabilidade econômica e financeira. Os Projetos Socioambientais 

deverão ser elaborados de acordo ao estabelecido no Edital CAR n° 014/2019 e no presente 

Termo de Referência, aprovados e validado pela organização beneficiária, necessitando ainda 

de aprovação em última instância pelo CAR/Projeto Bahia Produtiva. 

 

3. PÚBLICO BENEFICIÁRIO  

São beneficiários das ações a serem desenvolvidas pelos serviços previstos nesse Termo de 

Referência, os/as agricultores/as familiares e outras populações tradicionais do campo e suas 

organizações sociais e produtivas, de acordo com o estabelecido pela Lei Federal nº 11.326, 

de 24 de julho de 2006, que são apoiadas pelo Projeto Bahia Produtiva, através do Edital CAR 

n° 014/2019 - Seleção de Subprojetos Socioambientais para Conservação e Uso Sustentável 

da Biodiversidade. 

 

4. INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

Para participar desta Seleção, as instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, deverão 

enviar proposta seguindo o estabelecido neste Termo de Referência.  

Para o momento da contratação, dentre outras exigências legais, as instituições selecionadas 

deverão estar cadastradas e em situação regular no Cadastro Unificado de Fornecedores do 

Estado da Bahia (CAF), conforme estabelece os Artigos 59 e 69 da Lei Estadual n° 9.433, de 
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01 de março de 2015 e credenciadas junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (CEDRS), na forma da Lei Estadual nº 12.372, de 23 de dezembro de 2011.  

A instituição selecionada e contratada, para um período de 12 (doze) meses, deverá prestar o 

Serviço Técnico Especializado de Elaboração e Assessoramento de Projetos Socioambientais 

junto às organizações sociais e produtivas beneficiárias, com sede em municípios distribuídos 

pelos 15 (quinze) Territórios de Identidade da Bahia, previstos como área de abrangência 

definida neste Termo de Referência. As demais instituições selecionadas serão consideradas 

habilitadas e comporão relação reserva. 

No envio da proposta, a institituição deverá apresentar declaração expressa de que possui 

capacidade técnica e financeira adequada e suficiente para iniciar as atividades/ações 

constantes neste Termo de Referência e que comporão o contrato a ser celebrado 

futuramente. 

 

5. ATIVIDADES, AÇÕES E PRODUTOS A SEREM DESENVOLVIDOS 

A instituição selecionada e contratada de acordo com as condições estabelecidas neste Termo 

de Referência como prestadora de Serviço Técnico Especializado de Elaboração e 

Assessoramento de Projetos Socioambientais, deverá, ao longo do período de até 12 (doze) 

meses de atuação junto às organizações sociais ou produtivas apoiados pelo Projeto Bahia 

Produtiva, desenvolver as seguintes ações e atividades conforme descrição no quadro abaixo. 

Cada uma dessas atividades e ações terão produtos correspondentes que deverão ser 

elaborados e submetidos à validação/aprovação das organizações beneficiároas e, na 

sequência, aprovação da CAR/Projeto Bahia Produtiva. A qualidade e composiçao dos 

produtos deverão atender a todas as especificidades destacadas neste Termo de Referência. 

Somente nessas condições estes estarão aptos para receber o devido pagamento financeiro. 
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Quadro Descritivo dos Produtos do 
Serviço Técnico Especializado de Elaboração e Assessoramento de Projetos Socioambientais 

Produto Descrição Objetivo Subproduto 
Carga 

Horária 
Mínima 

Instrumento de 
Comprovação 

Estudo de 
Viabilidade 
Social, 
Econômica e 
Ambiental 

Conjunto de ações realizadas junto à 
organização beneficiária, previamente 
planejadas e com anuência desta, 
para elaboração de estudo, 
diagnósticos  essenciais e documento 
técnico de viabilidade ambiental, 
econômica e social, para aprimorar o 
escopo da proposta e provimento de 
subsídios para a formulação e 
implementação do projeto, assim 
como, uma projeção dos impactos 
ambientais, econômicos e sociais 
resultantes dos investimentos futuros a 
serem realizados. O desenvolvimento 
desse produto deverá considerar 
realização de Oficina com 08 horas de 
carga horária junto à organização 
beneficiária 

Gerar informações capazes de 
dotar o investimento futuro a 
ser realizado com dados que 
sejam capazes de ajudar a 
compreender melhor o objeto 
a ser empreendido, sua 
viabilidade ambiental, 
econômica e social, além de 
gerar subsídios para 
elaboração do Projeto 
Executivo e iniciar a 
preparação dos 
beneficiários/as para as fases 
seguintes de implantação do 
investimento 

Documento Técnico de Viabilidade 
Ambiental, Econômica e Social, de 
acordo com roteiro integrante deste 
Termo de Referência 
 

Plano de Ação, contendo as 
atividades e cronograma de 
execução do do Estudo de 
Viabilidade Social, Econômica e 
Ambiental elaborado 

24h 

Cópia digital e impressa do 
Documento Técnico de 
Viabilidade Social, 
Econômica e Ambiental 

Documento 
Técnico de 
Investimento 

Conjunto de documentos denominado 
Projeto Executivo, elaborado com a 
participação da organização 
beneficiária, composto por plano de 
trabalho, especificações técnicas de 
investimento, cronograma físico-
financeiro, plantas técnicas, memorial 
descritivo, orçamento detalhado, 
roteiro de implementação e descrição 
dos processos necessários para a 
implantação e execução dos 

Elaboração participativa de 
Projeto Executivo, composto 
por diversas peças técnicas 
(cujo conteúdo estará 
condicionado à natureza do 
investimento a ser realizado), 
que deverá orientar a 
celebração futura do convênio 
entre a CAR/Projeto Bahia 
Produtiva e a organização 

Projeto Executivo composto por: 
Plano de Trabalho, Memorial 
Descritivo, Memória de Cálculo, 
Orçamento Detalhado com 
especificações técnicas para 
construção (base SINAPI), Plantas 
Técnicas com cortes e detalhes, 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica, Anuência para 
implantação de projetos em 
Unidade de Conservação, dentre 

40h 
Cópia digital e impressa do 
Projeto Excutivo completo  
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investimentos financeiros a serem 
realizados. O desenvolvimento desse 
produto deverá considerar realização 
de Oficina com 04 horas de carga 
horária junto à organização 
beneficiária 

beneficiária outros documentos. 

Documento de 
Adequação 
Ambiental e 
Sanitária 

Conjunto de ações realizadas junto à 
organização beneficiária, previamente 
planejadas e com anuência desta, e 
junto às instituições competentes, de 
acordo com o estabelecido pela 
ligislação vigente, para providências 
que resultem na obtenção dos 
certificados, licenças, autorizações, 
dentre outras, necessárias à 
implantação e desenvolvimento dos 
investimentos financeiros futuros a 
serem realizados e o desenvolvimento 
das atividades resultantes destes. O 
desenvolvimento desse produto 
deverá considerar realização de 
Oficina com 04 horas de carga horária 
junto à organização beneficiária 

Dotar o projeto de todas 
condições legais obrigatórias 
para seu funcionamento sob 
os aspectos ambientais e 
sanitários, assim como, de 
certificações essenciais para 
agregação de valor aos 
produtos, quando se aplicar, 
em estrito acordo com o que 
determina a legislação vigente 
e levando em consideração a 
natureza dos investimentos a 
serem realizados 

Relatório de 
Adequação 
Ambiental e 
Sanitátia 

Cadastro Estadual 
Florestal de 
Imóveis Rurais 
(CEFIR) 

24h 

Cópia digital e impressa do 
Certificado de Inscrição ou 
Termo de Compromisso do 
CEFIR, Recibo de Inscrição 
do Imóvel Rural no CAR, 
emitido pelo SICAR, que 
inclui o N° de Registro no 
CAR, login e senha para 
atualização dos cadastros 

Termo de 
Compromisso 
contendo Plano de 
Recuperação 
Ambiental (PRA) ou 
Plano de 
Recuperação de 
Áreas Degradadas 
(PRAD) 

Cópia digital e impressa do 
Plano de Recuperação 
Ambiental (PRA) ou Plano 
de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) 

Inexigibilidade ou 
Licença Ambiental  

Cópia do documento de 
Inexibilidade ou Licença 
Ambiental emitida pelo 
órgão competente 

Autorização por 
Procedimento 
Especial para 
Atividades 
Agrossilvopastoris 

Cópia da Autorização por 
Procedimento Especial 
para Atividades 
Agrossilvopastoris emitida 
pelo órgão competente 

Dispensa ou Cópia da Dispensa ou 
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Outorga para Uso 
de Recuros 
Hidricos 

Outorga para Uso de 
Recuros Hidricos emitida 
pelo órgão competente 

Anuência para 
implantação de 
projetos em 
Unidade de 
Conservação 

 
Cópia do documento de 
anuência expedido pelo 
órgão competente 

Assessoramen
to Técnico 

Atividades técnicas a serem realizadas 
junto à organização beneficiária e com 
anuência destas, previamente 
planejadas, devendo ser 
documentada, registrada e seguir 
processos lógicos de intervenção 

Prestar assessoramento 
técnico, de forma processual, 
à organização beneficiária, 
com o objetivo de apoiar a 
conepçao, implementação, 
funcionamento e gestão do 
projeto, solucionando entraves 
e gerando capacidades 
técnicas que contribua para 
autogestão 

Relatório de Visita Técnica de 
Implantação 04h 

Cópia de Ateste e Relatório 
Técnico, conforme modelo 
disponibilizado 

Relatório de Visita Técnica de 
Assessoramento 04h 

Cópia de Ateste e Relatório 
Técnico, conforme modelo 
disponibilizado 

Relatório Final de Avaliação de 
Atividades, Impactos e Resultados 08h 

Cópia de Ateste e Relatório 
Técnico, conforme modelo 
disponibilizado 

Banco de 
Dados 

Plataforma eletrônica contendo dados 
georrefernciados sobre as 
organizações sociais ou produtivas 
atendidas e sobre o conteúdo e 
estágio de execução do Serviço 
Técnico e os produtos 

Permita o moniotoramento e 
gestão das ações em tempo 
real, por parte da CAR/Projeto 
Bahia Produtiva e pela 
instituição excutora do Serviço 
Técnico especializado 

Plataforma eletrônica, com 
interface simplificado, com 
funcionamento on-line, onde conste 
os dados georreferenciados sobre 
as organizações sociais e 
produtivas atendidas e o 
andamento do Serviços Técnico 
Especializado e a elaboração e 
desenvolvimento dos produtos 
objeto deste Termo de Referência 

40h 
Acesso à plataforma 
eletrônica e aos códigos-
fonte 
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O quadro a seguir apresenta o resumo do quantitativo e cronograma de realização das 

ações/atividades e entrega dos produtos a serem contratados, conforme estabelcido neste Termo de 

Referência. O desenvolvimento dessas ações, atividades e produtos deverão obedecer aos prazos 

estipulados para prestação dos serviços por parte da instituição selecionada e contratada. 

O quadro abaixo se refere às ações, atividades e produtos a serem desenvolvidos em 01 (um) 

organização apoiada. 

 

Quadro de Atividades, Ações e Produtos  
(por organização apoiada) 

Produto Subproduto 
Trimestre Total 

Produ
tos 

Carga 
Horária 
Técnica 

Carga 
Horária 
Evento 

Carga 
Horária 
Total 1° 2° 3° 4° 

Estudo de 
Viabilidade 
Social, 
Econômica e 
Ambiental 

Documento Técnico de Viabilidade 
Ambiental, Econômica e Social, de acordo 
com roteiro integrante deste Termo de 
Referência 

01    01 16h 08h 24h 
Plano de Ação, contendo as atividades e 
cronograma de execução do do Estudo de 
Viabilidade Social, Econômica e Ambiental 
elaborado 

Documento 
Técnico de 
Investimento 

Projeto Executivo composto por: Projeto 
Técnico (conforme modelo disponibilizado) 
Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, 
Memória de Cálculo, Orçamento 
Detalhado com especificações técnicas de 
todos os investimentos (no caso de 
construção com valores base SINAPI), 
Plantas Técnicas com cortes e detalhes, 
Anotação de Responsabilidade Técnica, 
Anuência para implantação de projetos em 
Unidade de Conservação, dentre outros 
documentos 

 01   01 36h 04h 40h 

Documento de 
Adequação 
Ambiental e 
Sanitária 

Cadastro Estadual Florestal de Imóveis 
Rurais (CEFIR) 

■ ■   

01 20h 04h 24h 

Termo de Compromisso contendo Plano 
de Recuperação Ambiental (PRA) ou 
Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD) 

■ ■   

Inexigibilidade ou Licença Ambiental  ■ ■   

Autorização por Procedimento Especial 
para Atividades Agrossilvopastoris 

■ ■   

Dispensa ou Outorga para Uso de 
Recuros Hidricos 

■ ■   

Anuência para implantação de projetos em 
Unidade de Conservação 

■ ■   

Assessoramento 
Técnico 

Relatório de Visita Técnica de Implantação 01 01 01  03 12h 00h 12h 

Relatório de Visita Técnica de 
Assessoramento   01 01 02 08h 00h 08h 

Relatório Final de Avaliação de Atividades, 
Impactos e Resultados    01 01 08h 00h 08h 

Carga Horária mínima por Organização apoiada 116h 

 

6. ESTRATÉGIA METODOLÓGICA E RESPONSABILIDADES  

Para o desenvolvimento e execução do Serviço Técnico Especializado de Elaboração e 

Assessoramento de Projetos Socioambientais devem ser considerados alguns aspectos que geram 
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desafios e potencialidades no desenvolvimento e bom resultado do serviço. Cabe às instituições 

concorrentes e à futura executora das atividades previstas neste Termo de Referência buscar a 

internalização e incorporação da estratégia metodológica e das responsabilidades previstas neste 

instrumento. 

Nesse sentido, destaca-se o fato de que as organizações sociais ou produtivas, integrada por 

agricultores familiares e outras populações tradicionais do campo, que serão beneficiárias do serviço 

técnico especializado, objeto deste Termo de Referência, serão igualmente beneficiários/as de 

investimentos que serão realizados com recursos financeiros da CAR, através do Projeto Bahia 

Produtiva. Estas organizações sociais ou produtivas tiveram sua Manifestação de Interesse (MI) 

selecionada no Edital CAR nº 014/2019. Esta seleção não se constituiu em responsabilidade 

automática da CAR em repassar recursos financeiros de investimento, sendo uma mera expectativa 

de direito, condicionada às diversas etapas constantes no processo de operacionalização do Projeto 

Bahia Produtiva, onde estão previstas análises e pareceres, dentre outros, bem como, a análise de 

viabilidade técnica, econômica, ambiental e social a ser indicada no Projeto Socioambiental a ser 

elaborado para cada uma das demandas selecionadas no referido Edital. 

Uma vez elaborado o Projeto Socioambiental, será formalizado 01 (um) convênio de investimento, a 

ser celebrado entre a SDR/CAR com cada uma das organizações beneficiadas no Edital CAR nº 

014/2019, onde estarão previstos os recursos financeiros necessários para implantação dos 

investimentos previstos no referido Projeto Socioambiental. 

Deve-se considerar que estas organizações sociais ou produtivas beneficiárias terão, com isso, a 

oportunidade de implementar investimentos que, em linha geral, devem dialogar necessariamente 

com ações agroecológicas, desenvolvimento de sistemas da sociobiodiversidade, capacitação 

visando beneficiamento de frutas nativas e extrativismo, produção de plantas alimentícias não 

convencionais e fitoterápicas, turismo de base comunitária ou ações pontuais de restauração de 

ecossistemas, dentre outros, com o intuito de melhorar as condições de vida famílias envolvidas, 

contribuindo, também, para reduzir as pressões antrópicas negativas, evidenciando que o 

desenvolvimento sustentável também passa por investimentos criativos e inovadores na conservação 

do meio ambiente. 

Outro aspecto importante a ser considerado, caso ocorra, é o acesso, por parte das organizações 

sociais ou produtivas objeto deste Termo de Referência, a serviços continuados de assistência 

técnica e extensão rural, de acordo com o que estabelece a Lei Estadual de ATER nº 13.272/2011. 

As instituições prestadoras desses serviços, já previamente contratadas por outras instâncias 

governamentais, a exemplo da BAHIATER, devem ser mobilizadas e envolvidas no processo de 

elaboração e acompanhamento dos Projetos Socioambientais. O acesso aos serviços de assistência 

técnica e extensão rural, baseados nos princípios da agroecologia, do uso sustentável e conservação 

ambiental, podem representar grande diferencial no desempenho e desenvolvimento institucional, 

social e/ou produtivo dessas organizações. 

As organizações sociais ou produtivas deverão, portanto, ter seu Projeto Socioambiental elaborado, 

indicando investimentos que devem estar, necessariamente, voltados para apoiar ações que 
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compatibilizem o processo de geração/ampliação de renda, inclusão produtiva, qualidade de vida, 

conservação e uso sustentável de recursos naturais, com ênfase na sustentabilidade, segurança 

hídrica, alimentar e nutricional das famílias beneficiadas.  

Todo o processo de elaboração dos Projetos, objeto principal da contratação deste Serviço Técnico 

Especializado, deverá acontecer de forma participativa junto às organizações sociais ou produtivas 

beneficiárias, contando com seu corpo diretivo e os beneficiários/as. Cada um dos Projetos 

elaborados deverá ser validado/aprovado pela organização beneficiária e, sequencialmente, pela 

CAR/Projeto Bahia Produtiva. Esta é condição necessária para reconhecimento dessas peças 

técnicas como válidas e, consequentemente, materialização do respectivo pagamento dos serviços 

prestados pela instituição selecionada e contratada com base nesse Termo de Referência. 

Em qualquer uma das demandas requeridas pelas organizações sociais e/ou produtivas que foram 

contempladas no Edital CAR n° 014/2019, obrigatoriamente, deverão ser desenvolvidas atividades, 

principais ou complementares, que contribuam direta ou indiretamente com a conservação e uso 

sustentável de recursos naturais e preservação da biodiversidade, conforme estabelecido no objeto 

do referido Edital. 

Cabe um destaque aqui referente a demandas que tratem da implantação ou qualificação de 

agroindústrias familiares. A CAR dispõe de um conjunto de perfis agroindustriais, elaborados com a 

participação e em diálogo com o serviço de inspeção e com a legislação vigente, referentes a 

unidades familiares e de pequeno porte. Estes perfis devem ser considerados no caso dos futuros 

Projetos Socioambientais que serão elaborados contemplem investimentos relacionados a este tema. 

Isto possibilitará a racionalização e otimização do apoio técnico a ser prestado pela instituição 

contratada, bem como, atendimento das exigências necessárias para obtenção dos selos de 

inspeção vegetal ou animal pelos órgãos competentes que garantam o funcionamento futuro da 

agroindústria. 

Nesta situação acima descrita, mesmo que em alguns casos se tenha perfis agroindustriais já 

elaborados, não exime a instituição contratada com base nesse Termo de Referência, de compor 

uma equipe técnica multidisciplinar à disposição dessa ação, além de possuírem os devidos registros 

em suas respectivas categorias profissionais, e que possuam, comprovadamente, conhecimento 

aprofundado sobre os diversos sistemas produtivos em que os Projetos Socioambientais se 

enquadrem. 

A CAR/Projeto Bahia Produtiva pretende, também, apoiar a regularização ambiental e fundiária das 

áreas rurais dos/as beneficários/as. Para tanto, será necessário o desenvolvimento de ações que 

resultem na regularização das propriedades rurais dos beneficiários. Especificamente sobre a 

regularização ambiental, os serviços técnicos objeto deste Termo de Referência, prevê, dentre outras 

coisas, que seja gerado as informações para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), na 

Bahia denominado de Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR), sendo composto, caso 

necessário, do Termo de Compromisso contendo Plano de Recuperação Ambiental (PRA) ou Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) das propriedades rurais individuais ou coletivas, caso 

se aplique. 
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7. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Poderá participar do processo de seleção estabelecido neste Termo de Referência, as instituições 

privadas, com ou sem fins lucrativos, com experiência comprovada, dentre outras, na (1) elaboração 

e/ou execução de projetos socioambientais com comunidades tradicionais e/ou agricultores familiares 

que envolvam atividades relacionadas aos temas elencados no Edital CAR n° 014/2019 (restauração 

florestal, produção agroecológica, turismo de base comunitária, cadeia dos produtos da 

sociobiodiversidade, extrativismo de espécies nativas e outros); (2) execução de serviços de 

assistência técnica e extensão rural; (3) execução de serviços técnicos de acompanhamento e 

assessoramento de organizações sociais ou produtivas; (4) elaboração participativa de projetos de 

investimentos, projetos executivos, plano de viabilidade ambiental, econômica e social de projetos 

coletivos. 

As instituições selecionadas deverão apresentar e comprovar a qualificação técnica necessária. A 

instituição selecionada e contratada manterá em funcionamento uma equipe técnica de profissionais 

disponíveis, com perfil e qualificação adequada, para execução das ações e atividades previstas no 

ítem 05 deste Termo de Referência. 

A instituição selecionada e contratada deve atuar e desenvolver as ações e atividades previstas para 

que as organizações sociais e produtivas e os/as agricultores familaires e outras populações 

tradicionais do campo atendidos possam, também, ter acesso a outras políticas públicas 

complementares e essenciais à qualificação dos investimentos financeiros que serão realizados pela 

CAR/Projeto Bahia Produtiva, a exemplo do Crédito Rural PRONAF, Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), Declaração de Aptidão ao 

PRONAF (DAP), infraestrutura, assistência técnica e extensão rural, formação, reguralização 

fundiária, dentre outras. 

A instituição selecionada e contratada deverá ainda estabeler um método qualificado e próprio para o 

atendimento aos públicos específicos beneficiários das atividades e ações a serem desenvolvidas, 

para além dos agricultores familiares tradicionais, tais como: mulheres e jovens rurais, comunidades 

tradicionais de marisqueiras, pescadores, ciganos, ribeirinhos, povos de terreiros, extrativistas, 

assentados da reforma agrária, fundo e fecho de pasto, quilombolas e indígenas. 

 

8. ÁREA DE ABRANGÊNCIA E ATUAÇÃO 

O presente Termo de Referência estabelece 15 (quinze) Territórios de Identidade e seus respectivos 

municípios, como área de abrangência e atuação do Serviço Técnico Especializado de Elaboração e 

Assessoramento de Projetos Socioambientais, conforme descrito no quadro abaixo. As instituições 

proponentes deverão apresentar proposta atendendo os requisitos previstos neste Termo de 

Referência. 
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Quadro com Distribuição, por Território de Identidade, das Organizações Sociais ou 
Produtivas a serem apoiadas pelo Serviço Técnico Especializado de Elaboração e 

Assessoramento de Projetos Socioambientais 

Territórios de Identidade N° Organizações/Projetos previstos 

Bacia do Paramirim 05 

Bacia do Rio Corrente 05 

Bacia do Rio Grande 07 

Velho Chico  05 

Chapada Diamantina 10 

Irecê 06 

Piemonte do Paraguaçu 05 

Costa do Descobrimento 05 

Extremo Sul 08 

Litoral Sul 10 

Baixo Sul 10 

Médio Rio de Contas 05 

Metropolitano de Salvador 07 

Recôncavo 06 

Vale do Jequiriçá 05 

 99 

 

De acordo com os procedimentos previstos do Acordo de Empréstimo nº 8415-BR, firmado entre o 

Governo do Estado da Bahia e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

cuja execução está sob a responsabilidade da CAR, o processo de seleção e contratação da 

instituição que executará os serviços objeto deste Edital, seguirá a norma de Seleção Baseada na 

Qualidade e Custo (SBQC).  

As instituições selecionadas deverão ter alcançado a pontuação mínima prevista no barema e 

figurarão na relação de instituições habilitadas. Somente a instituição que for melhor avaliada, dentre 

as habilitadas, será contratada para execução dos serviços. 

 

9. QUADRO GERAL DOS PRODUTOS A SEREM APRESENTADOS 

A instituição selecionada e contratada, de acordo com os requisitos deste Termo de Referência, 

deverá, ao longo do período de execução das ações e atividade, apresentar os produtos constantes 

no item 05, como comprovação efetiva do trabalho desenvolvido, inclusive, para efeito de medição da 

execução e pagamento pela CAR/Projeto Bahia Produtiva dos serviços prestados. 

O quadro a seguir apresenta o resumo do quantitativo das ações/atividades e produtos objeto da 

contratação decorrente deste Termo de Referência. O desenvolvimento dessas ações, atividades e 

produtos deverão obedecer aos prazos estipulado para prestação dos serviços. 
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Os produtos deverão ser elaborados e submetidos à validação/aprovação das organizações sociais 

ou produtivas beneficiárias e, na sequência, validação/aprovados pela CAR/Projeto Bahia Produtiva. 

A qualidade, conteúdo, forma e composiçao dos produtos deverão atender a todas as  

especificidades destacadas neste Termo de Referência e no contrato celebrado. Somente nessas 

condições estes estarão aptos para receber o devido pagamento financeiro. 

O quadro abaixo destaca o conjunto dos produtos a serem desenvolvidos junto às organizações 

sociais ou produtivas beneficiárias. 

 

Quadro de Atividades, Ações e Produtos 

Produto Subproduto 

N° de 
Atividades, 

Ações e 
Produtos por 
Organização 

apoiada 

N° Total de 
Atividades, 

Ações e 
Produtos 

Estudo de 
Viabilidade Social, 
Econômica e 
Ambiental 

Documento Técnico de Viabilidade Ambiental, Econômica e Social, 
de acordo com roteiro integrante deste Termo de Referência.  

01 99 
Plano de Ação, contendo as atividades e cronograma de execução 
do do Estudo de Viabilidade Social, Econômica e Ambiental 
elaborado 

Documento 
Técnico de 
Investimento 

Projeto Executivo composto por: Projeto Técnico (conforme modelo 
disponibilizado) Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Memória de 
Cálculo, Orçamento Detalhado com especificações técnicas de 
todos os investimentos (no caso de construção com valores base 
SINAPI), Plantas Técnicas com cortes e detalhes, Anotação de 
Responsabilidade Técnica, Anuência para implantação de projetos 
em Unidade de Conservação, dentre outros documentos 

01 99 

Documento de 
Adequação 
Ambiental e 
Sanitária 

Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CEFIR) 
(caso se aplique) 

01 99 

Termo de Compromisso contendo Plano de Recuperação Ambiental 
(PRA) ou Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

Inexigibilidade ou Licença Ambiental  

Autorização por Procedimento Especial para Atividades 
Agrossilvopastoris 

Dispensa ou Outorga para Uso de Recuros Hidricos 

Anuência para implantação de projetos em Unidade de 
Conservação 

Assessoramento 
Técnico 

Relatório de Visita Técnica de Implantação 03 297 

Relatório de Visita Técnica de Assessoramento 02 198 

Relatório Final de Avaliação de Atividades, Impactos e Resultados 01 99 

Banco de Dados 

Plataforma eletrônica contendo dados georrefernciados sobre as 
organizações sociais ou produtivas atendidas e sobre o conteúdo e 
estágio de execução do Serviço Técnico e os produtos constantes 
neste Termo de Referência, que permita o moniotoramento e gestão 
das ações em tempo real 

01 01 

TOTAL 892 
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10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

Para participarem do processo de seleção, as instituições concorrentes deverão apresentar os seus 

portfólios, descrevendo as suas habilidades e competências, ordenadas na mesma sequência dos 

critérios de seleção abaixo, sendo obrigatória, também, a apresentação dos respectivos meios de 

comprovação com documentação original ou cópias autenticadas.  

Serão adotados os seguintes critérios para a seleção e classificação das instituições prestadoras do 

Serviço Técnico Especializado de Elaboração e Assessoramento de Projetos Socioambientais: 

 

Critério Meio de Comprovação 

1. Experiência, com complexidade proporcionais ao objeto 
deste Termo de Referência, com o desenvolvimento e 
gestão de projeto/ação de formação, organização ou 
inclusão socioprodutiva de agricultores/as familiares, 
mulheres, jovens rurais, comunidades tradicionais 
extrativistas ou outras populações tradicionais do 
campo, no desenvolvimento de atividades pesqueira, 
extrativismo, produção agroecológica, turismo de base 
comunitária ou produtos da sociobiodiversidade 

Cópia do contrato ou convênio ou 
outro instrumento legal que 
comprove formalização do 
projeto/ação 

2. Experiência na elaboração de Projeto de Viabilidade 
Ambiental, Econômica e Social 

Cópia do contrato ou convênio ou 
outro instrumento legal que 
comprove formalização do 
projeto/ação 

3. Experiência na elaboração de Projeto Técnico de 
implantação de agroindústria ou unidade de produção  

Cópia do contrato ou convênio ou 
outro instrumento legal que 
comprove formalização do 
projeto/ação 

4. Experiência, com complexidade proporcionais ao objeto 
deste Termo de Referência, com projeto/ação de 
assistência técnica e extensão rural, voltado para 
agricultores/as familiares/outras populações do campo 
ou empreendimentos associativos, contratado junto ao 
Governo Estadual ou Federal, empresas, fundações ou 
outras instituições ou organismos nacionais ou 
internacionais 

Cópia do contrato ou convênio ou 
outro instrumento legal que 
comprove formalização do 
projeto/ação 

5. Experiência com projeto/ação relacionado ao tema de 
agroecologia, restauração de ecossistemas, 
conservação e uso sustentável de recursos naturais, 
com ênfase na sustentabilidade, segurança hídrica, 
alimentar e nutricional 

Cópia do contrato ou convênio ou 
outro instrumento legal que 
comprove formalização do 
projeto/ação 

6. Experiência com difusão de tecnologias de apoio à 
produção rural, desenvolvimento de atividades 
pesqueira, extrativismo, produção agroecológica, 
turismo de base comunitária, agregação de valor de 
produtos da sociobiodiversidade, agroecologia, 
restauração de ecossistemas, conservação e uso 
sustentável de recursos naturais, segurança hídrica ou 
segurança alimentar e nutricional 

Cópia do contrato ou convênio, 
publicação ou outro instrumento legal 
que comprove formalização do 
projeto/ação 
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Os documentos comprobatórios apresentados pelas instituições concorrentes que não atenderem às 

especificações previstas neste Termo de Referência não serão considerados no processo de seleção.  

Será declarada vencedora a instituição que obtiver a maior pontuação, sendo a mesma convidada 

para apresentar Proposta Técnica Simplificada e Proposta de Preço que garanta a plena execução da 

Proposta Técnica e Metodológica pela qual foi selecionada. 

 

11. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

Para o adequado e correto desenvolvimento do Serviço Técnico Especializado de Elaboração e 

Assessoramento de Projetos Socioambientais, integrado por ações relacionadas a estudo de 

viabilidade, adequação ambiental e sanitária e assessoramento técnico de caráter emancipatório e na 

perpectiva de contrução da autonomia dos beneficiários e suas organizações, será necessário a 

dedicação exclusiva de uma equipe multidisciplinar para que os processos, objetivos, prazos e objeto 

final estabelecidos, constantes neste Termo de Referência, possam ser devidamente cumpridos por 

parte da instituição selecionada e contratada. 

Para tanto, o desenvolvimento de ações, atividades e tarefas estão, dentre outras coisas, 

relacionadas a: 

 Coordenação, realização e participação em reuniões, oficinas, cursos e outros eventos necessários 

à execução das atividades relacionadas ao Termo de Referência e à execução do Serviço 

Especializado;  

 Orientação, formação e aplicação de soluções técnicas, agronômicas, sociais, gerenciais e/ou 

tecnológicas de sistemas de produção sustentáveis de alimentos e/ou serviços junto às 

organizações sociais e/ou produtivas beneficiárias; 

 Desenvolvimento de ações, diálgo e relacionamento com orgãos públicos, quando necessário, que 

tratam de questões relacionadas à adequação ambiental; 

 Realização de eventos de formação e oficinas práticas para elaboração de projetos 

socioambientais, com metodologias participativas e adequadas aos públicos beneficiários; 

 Articulação junto a gestores/as públicos, agentes financeiros, instituições de ensino e pesquisa, 

além de organizações parceiras, para aprimorar os processos de desenvolvimento das atividades 

relacionada à prestação de serviços, beneficiamento e agregação de valor de produtos da 

sociobiodiversidade, agroecologia, restauração de ecossistemas, conservação e/ou uso sustentável 

de recursos naturais, incluindo ambientes marinhos e costeiros, segurança hídrica ou segurança 

alimentar e nutricional e acesso a outras políticas políticas públicas complementares; 

 Atuação na interlocução e articulação com instituições e órgãos do governo e da sociedade civil, 

quando necessário; 

 Elaboração e sistematização dados e informações, produção de informações e elaboração de 

relatórios, documentos e formulários instrinsecos à execução dos serviços; 
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 Elaboração de projetos técnicos de viabilidade social, ambiental e econômica e projetos executivos 

necessários à implantação dos investimentos de que trata o Edital CAR n° 014/2019; 

 Outras atividades e ações necessárias à adequada execução dos serviços 

 

É necessário, também, para o bom e correto desenvolvimento das atividades e ações constantes 

neste Termo de Referência, que a instituição selecionada e contratada mantenha em funcionamento 

equipe técnica mínima dedicada à coordenação e execução do Serviço Técnico Especializado, que 

possuam conhecimentos específicos nas áreas de ciências agrárias, ambientais, humanas e, 

especificamente, quando exigido, engenharia ambiental e engenharia civil, dentre outras, destacando-

se as temáticas relacionadas diretamente ao Edital CAR n° 014/2019 (ações de produção de base 

agroecológica, desenvolvimento de cadeias produtivas da sociobiodiversidade, produção de plantas 

alimentícias não convencionais e fitoterápicas, turismo de base comunitária, ações pontuais de 

restauração de ecossistemas e outros), permitindo, assim, as condições necessárias para a 

concepçao, elaboração e execução dos Projetos Socioambientais. 

 

QUADRO - COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 

Formação Quantidade Grau de 
Dedicação 

Nível Superior em Ciências Agrárias 2 Exclusivo – 100% 
Nível Superior em Ciências Humanas e Sociais 1 Exclusivo – 100% 
Nível Superior em Ciências da Natureza 1 Exclusivo – 100% 
Nível Médio em Recursos Naturais 3 Exclusivo – 100% 
Nível Médio - CADISTA 1 Exclusivo – 100% 
Nível Médio – Auxiliar Administrativo 2 Exclusivo – 100% 
Nível Superior em Exatas (Engenheiro Civil) 1 Parcial – 30% 
Nível Superior em outras áreas 1 Parcial – 30% 

 

12. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, RENOVAÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DAS 

ATIVIDADES 

As atividades estão previstas para o período de 12 (doze) meses, sendo, porém, renovável, mediante 

Termo Aditivo a ser efetivado. A renovação, contudo, estará condicionada a avaliação quantitativa e 

qualitativa quanto à execução dos serviços.  

Do ponto de vista quantitativo, o contrato somente será renovado se um patamar superior a 90% 

(noventa por cento) de cada uma das ações e atividades previstas tiverem sido realizadas. Do ponto 

de vista qualitativo, a renovação estará condicionada à avaliação dos resultados obtidos com o 

desenvolvimento das ações e atividades relacionadas à implantação dos investimentos junto às 

organizações sociais e/ou produtivas beneficiárias do Projeto Bahia Produtiva, através do Edital CAR 

n° 014/2019. 

Os pagamentos serão realizados a partir da medição dos serviços realizados e aprovados pelo/a 

Fiscal do Contrato designado pela CAR e as medições terão a seguinte frequência: 



  

18 
 

1ª. Medição: 30 dias após a contratação; 

2ª. Medição: 60 dias após a contratação; 

3ª. Medição: 120 dias após a contratação; 

4ª. Medição: 180 dias após a contratação; 

5ª. Medição: 260 dias após a contratação; 

6ª. Medição: 360 dias após a contratação, 

 

Para efeito de pagamento das medições futuras durante execução do contrato, a Proposta de Preço 

apresentada pela instituição concorrente, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, 

deve ser feita por atividade, com valor unitário e global de cada uma. 

A proposta de Cronograma de Execução compreende o prazo estipulado para realização do conjunto 

de ações, atividades e produtos a serem executados e entregues, referentes a cada uma das 

organizações sociais e/ou produtivas beneficiárias. 

Na renovação por Termo Aditivo, se for o caso, as novas medições seguirão a mesma frequência do 

contrato original.  

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As ações e atividades a serem desenvolvidas terão a orientação, acompanhamento e supervisão da 

Coordenação de Assistência Técnica da CAR/Projeto Bahia Produtiva, que fará medições periódicas 

no intuito de avaliar o andamento dos serviços e seus resultados.  

A SDR/CAR fornecerá os formulários de registros para entrega dos produtos. A SDR/CAR utilizará 

sistema eletrônico para lançamento, acompanhamento e controle dos documentos. Toda ação ou 

atividade realizada deve ter registro lançado e arquivado fisicamente na sede da instituição executora 

durante um período não inferior a 05 (cinco) anos. 

Como forma de valorar o controle social e primar pela qualidade do serviço prestado de acordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência, o monitoramento e a avaliação utilizará, adicionalmente, 

ferramentas/instrumentos de acompanhamento em parceria com os Colegiados de Desenvolvimento 

Territorial (CODETER) e/ou Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável (CMDS).  

Os seguintes indicadores serão também acompanhados:  

 
Quadro de Indicadores 

Indicador Descrição 
Fórmula de 

Cálculo 
Forma de 
Apuração 

Forma de 
Verificação 

Clientes-alvos 
satisfeitos com o 
serviço 

Esse indicador mede o 
número de clientes (famílias) 
que manifestam satisfação 
com o serviço prestado nas 
áreas do projeto, com base 
em pesquisa formal ou 
informal.  

= número de 
clientes (famílias) 
satisfeitos com 
Assistência Técnica 
e Extensão Rural 

Informado Questionário 
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Nº de Clientes 
(famílias) 
capacitadas 

Esse indicador mede o 
número de capacitações 
fornecidas, ou seja, o número 
de clientes que capacitados 
multiplicado pela quantidade 
de treinamento.  

= (Número de 
clientes capacitados 
x Nº de 
capacitações) 

Automático no 
Sistema 

SACC ou equivalente-
Informações de 
acompanhamento do 
projeto 

Acesso de famílias 
assistidas às 
políticas de 
fortalecimento da 
agricultura familiar 

Número de acessos formais a 
programas de apoio a 
agricultura familiar 

= (número de 
empréstimos, 
acesso a insumos e 
seguro que integram 
as organizações de 
produtores 
beneficiários).  

Informado 

Declaração das 
instituições (BB, BNB, 
SUAF/SDR, BAHIATER 
e PBIO) atestando o 
recebimento do 
benefício 

Aumento do número 
de contratos formais 
que integrem as 
Organizações de 
beneficiários aos 
mercados 

Número de contratos formais 
com mercados institucionais 
(PAA, PNAE, etc.) e/ou com 
instituições privadas do total 
de organizações 

= (número de 
contratos formais 
que integrem as 
organizações de 
produtores 
beneficiárias ao 
mercado no ano de 
aferição – número 
de contratos formais 
que integram as 
organizações de 
produtores 
beneficiárias ao 
mercado).  

Informado 

Contratos ativos da 
entidade no mercado 
institucional e no 
mercado privado 

 

14. INSUMOS QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS 

A CAR/Projeto Bahia Produtiva disponibilizará à instituição selecionada e contratada os seguintes 

documentos de referência:  

 Documento de Avaliação do Projeto Bahia Produtiva (PAD); 

 Manual de Operações do Projeto Bahia Produtiva (MOP); 

 Documentos e Formulários de ateste de execução do serviço; 

 Relação de organizações produtivas e/ou sociais beneficiárias, por Território de Identidade; 

 Cópia das Manifestações de interesse (MI) de cada organização selecionada pela CAR/Projeto 

Bahia Produtiva no Edital n° 014/2019; 

 Perfis de projetos agroindustriais elaborados; 

 Outros documentos. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS  

Ao final da execução, a instituição contratada apresentará à Coordenação Geral do Projeto Bahia 

Produtiva e ao/a servidor/a responsável pelo acompanhamento, ofício de entrega do objeto do Termo 

de Referência e aguardar parecer circunstanciado do mesmo garantindo os compromissos previstos 

no contrato.  
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Para efeito de garantia quanto a execução total dos serviços previstos, a instituição contratada, a 

título de caução, fará a retenção de parcela equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor global do 

Contrato, que será devolvido após a aprovação do Relatório Final de Execução dos Serviços. 

 

Fernando Cezar Cabral Oliveira 
Coordenador Geral do Projeto Bahia Produtiva 
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ANEXO 

Projeto Técnico de Viabilidade Ambiental, Econômica e Social 
# roteiro de elaboração # 

 

1 – Resumo Geral do Projeto 

Descrição do Projeto  

Nome da Instituição 
Proponente 

 

N° CNPJ  

Endereço da Instituição 
Proponente (completo) 

 

Território de Identidade  

Nome do Representante 
Legal 

 

Correio Eletrônico  

Telefone (com DDD)  

 

Informações 
Financeiras 

CAR/Projeto Bahia Produtiva (máximo 90%) R$ 0,00 

Instituição (contrapartida) (mínimo 10%)  R$ 0,00 

Custo Total (100%) R$ 0,00 

 

Nome do Técnico/a 
responsável 

 

Endereço (completo)  

Correio Eletrônico  

Telefone (com DDD)  

 

Data Elaboração  

 

2 – Descrição e Histórico da Instituição Proponente 

(Breve descrição do histórico de surgimento da instituição proponente, sua composição, objetivos; 

relação com a comunidade, município, território; atividades desenvolvidas; relação com ação a ser 

financiada). 
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3 – Justificativa 

(Descrever a importância do projeto para a comunidade, município e/ou território; experiência 

anterior, tradição e acumulo de conhecimento já pré-existente nas atividades a serem apoiadas; 

interesse e organização da instituição proponente; justificativa pela alternativa encontrada para 

superar  os problemas e dificuldades atuais no desenvolvimento da atividade a ser financiada; 

justificativa pela técnica e investimentos previstos; disponibilidade de tecnologia, infraestrutura para 

implantação implantação do projeto como terreno, energia, água, vias de acesso e comunicação, etc; 

disponibilidade de matéria-prima e  existência de mão-de-obra, caso se aplique). 

 

4 – Descrição e Caracterização do Público Beneficiário 

(Descriçao do perfil socioeconômico atual dos beneficiários, como gênero, grau de escolaridade, 

renda familiar, faixa etária e outras características; descrição do grau de envolvimento e integração 

com a instituição proponente; descrição sobre a forma de participação do público beneficiário nos 

espaços e instãncias formais da entidade proponente; quantificar os beneficiários diretos e indiretos). 

 

5 – Descrição do Investimento 

(Descrever o investimento a ser realizado com os recuros financeiros CAR/Projeto Bahia Produtiva; 

descrever investimentos da própria instituição proponente que será destinado ao projeto; descrever 

outros investimentos provenientes de outras parcerias). 

 

6 – Objetivos 

(Descrever diretamente os objetivos a serem alcançados com a materialização dos investimentos que 

serão realizados pelo projeto; demonstrar o resultado concreto que se pretende alcançar com a 

realização do projeto; descrever de que forma os investimentos a serem realizados garantirá a 

implementação e/ou qualificação da atividade/ação que será apoiada). 

 

7 – Período/Etapa de Execução 

(Descrever em forma de tabela o dimensionamento de todas as etapas, fases e atividades/ações de 

execução do projeto, com o devido dimensionamento do tempo, tendo como princípio a necessidade 

de celeridade na aplicação dos investimentos financeiros e início/incremento das atividades 

desenvolvidas ou a se desenvolver).  

 

8 – Metas 

(Descrever todas as metas necessárias que são previstas na execução das ações a serem 

financiadas pelo projeto; descrever quais os passos que serão percorridos para atingir os objetivos 
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propostos no projeto e quais as atividades que serão desenvolvidas para cumprir as metas 

propostas).   

 

Objetivo Metas Indicadores 
Meios de 

Verificação 
Período de 
Verificação 

 
    
    

 
    
    

 
    
    

 

9 – Resultados Esperados 

(Descrever todos os resultados esperados de acordo com os objetivos e metas resultantes do 
financiamento do projeto).   

 
Objetivo Metas Resultados Esperados 

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 

10 – Localização dos Investimentos 

(Descrever detalhadamente a localização precisa onde serão aplicados os investimentos; 

coordenadas geográficas; identificar a propriedade, comunidade, município de implantação; 

descrever situação do imóvel. 

 

11 – Impactos Ambientais 

(Atestar se o investimento está de acordo com a legislação vigente; identificar se há impactos 

causados ao meio ambiente quanto a poluição (da água, do ar, do solo), descrever, se for o caso, 

proximidade dos recursos hídricos, de área urbana e/ou equipamentos sociais; descrever quais 

solicitações deverão ser efetuadas, se for o caso, para garantir  conformidade com legislação 

ambiental vigente) 

 

12 - Cronograma Físico-Financeiro 

 
Meta/ 
Etapa 

especificação 
Indicador Físico Duração (ano/mês/dia) 

Unidade Quant Início Término 
1 Implantação de     
2 Aquisição de     
3 Contratação de     
4 Pagamento de     
5 Confecção de     
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6 xxx     

 

13 – Plano de Aplicação 

 
Natureza da Despesa Valor Total 

(R$) 

CAR/Projeto 
Bahia 

Produtiva (R$) 

Entidade 
Proponente Código Especificação 

 Capacitação/Formação 0,00 0,00 0,00 
 Aquisição de equipamentos 0,00 0,00 0,00 
 Obras e instalações 0,00 0,00 0,00 
 Custeio 0,00 0,00 0,00 
 Gerenciamento 0,00 0,00 0,00 
 Material Permanente 0,00 0,00 0,00 
 Confecção de Placa de Divulgação 0,00 0,00 0,00 
 Serviços de Terceiro (Pessoa Física) 0,00 0,00 0,00 
 Serviços de Terceiro (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00 0,00 
  0,00 0,00 0,00 
Subtotal (CAR/Projeto Bahia Produtiva) (R$) 0,00 0,00 0,00 

Subtotal (Entidade Proponente) (R$) 0,00 0,00 0,00 
Total Geral (R$) 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
14 – Cronograma de Desembolso 
 
Concedente 

Meta 
Ano I 
Mês 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Proponente (contrapartida) 

Meta 
Ano I 
Mês 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

15 - Descrição da Contrapartida 

(Descrever a composição e forma de cumprimento da contrapartida obrigatória correspondente a, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do valor global do projeto que deve ser apresentado em recursos 

financeiros em moeda corrente depositada na própria conta do convenio ou em bens e serviços 

economicamente mensuráveis (que somente podem ser computados se adquiridos anteriormente à 

aprovação da proposta); as contrapartidas apresentadas devem ser descritas de forma detalhada e 

especificando o seu valor equivalente, a exemplo de mão de obra (dia/trabalho) na implementação do 

projeto, materiais de construção, o valor atual de insumos, máquinas, veículos, barcos, materiais e 



  

25 
 

equipamentos que serão utilizados, operações de crédito recebidas pelos beneficiários integrantes, 

entre outras; durante a execução do Subprojeto a comprovação da contrapartida obrigatória será 

mensurada e monitorada; a comprovação obrigatória da contrapartida deverá ser realizada 

juntamente com a prestação de contas do convênio firmado entre a instituição beneficiada e a 

CAR/Projeto Bahia Produtiva; orientações adicionais sobre prestação de contas, pode ser acessado a 

publicação Cartilha de Aquisições e Prestação de Contas, publicado pela CAR). 

 

16 - Orçamento Detalhado 

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS 
INDICADORES FÍSICOS 

TOTAL 
UNIDADE QUANT. UNITÁRIO 

1. DIVULGAÇÃO      0,00 0,00 

1.1 Placa de obra em lona com impressão digital, 
instalada m²  0,00 0,00 

1.2      

2. CUSTEIO      0,00 0,00 

2.1      

2.2      

3. OBRAS E INSTALAÇÕES      0,00 0,00 

3.1    0,00 0,00 
3.2    0,00 0,00 
3.3    0,00 0,00 
3.4    0,00 0,00 

4. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS      0,00 0,00 

4.1    0,00 0,00 

4.2    0,00 0,00 

4.3    0,00 0,00 

4.4    0,00 0,00 

5. SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA      0,00 0,00 

5.1    0,00 0,00 
5.2    0,00 0,00 

6. SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA      0,00 0,00 

6.1    0,00 0,00 

6.2    0,00 0,00 
INVESTIMENTO - SUBTOTAL - A 

0,00 
O valor do Investimento corresponde à soma dos itens sem a contrapartida 

7. CONTRAPARTIDA (mínimo 10%) - SUBTOTAL - B 0,00 

7.1    0,00 0,00 

7.2    0,00 0,00 

7.3    0,00 0,00 

TOTAL GERAL A+B 0,00 
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17 – Planejamento da Gestão Institucional 

(Deve ser elaborado de forma conjunta com a entidade, através do corpo diretivo e associados/cooperados um planejamento operacional e de gestão para 

detalhamento das ações e atividade necessárias para o fortalecimento institucional e execução do Projeto; as ações/atividades definidas nesse planejamento 

deverão ser assumidas pela entidade e seus eventuais apoiadores) 

 

Tema Ação/Atividade Data/Período Responsável 

Organização da gestão da Instituição 
   
   
   

Organização administrativa da 
Instituição 

   
   
   

Gestão financeira do Convênio 
SDR/CAR 

   
   
   

(Re)Organização da base de 
cooperados/associados 

   
   
   

Cumprimento da contrapartida 
obrigatória 

   
   
   

Organização da base produtiva de 
matéria prima 
(no caso de projeto econômico) 

   
   
   

Acompanhamento da execução do 
Plano de Investimentos 

   
   
   

Pactuação dos serviços de ATER 
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Pactuação do crédito PRONAF 
(no caso de necessidade de financiamento 
nas propriedades rurais dos cooperados ou 
associados) 

   
   
   

Formação de parcerias necessárias 
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18 – Anexos 

 Orçamento com especificações técnicas para construção e memorial descritivo, 

utilizando como referência de Preços o SINAPI-BA; 

 Orçamento com especificações técnicas das máquinas e equipamentos; 

 Plantas, cortes e detalhes; 

 Catálogos; 

 Atestados, certidões de licenciamentos; 

 Memória de cálculo dos custos e receitas; 

 Estudos complementares utilizados para a elaboração do projeto; 

 ART de elaboração do Projeto (de acordo com exigência da legislação) e 

 Outros. 

 


