
 
 

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 MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SMI Nº 003/2019 
Serviços de Consultoria Individual 

BRASIL – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR 
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável na Região Semiárida da Bahia 

Pró-Semiárido 
Acordo de Empréstimo nº 2000000435 – FIDA 

Objeto: Manifestação de Interesse para contratação de Consultor Individual para apoio ao 

mapeamento e sistematização de iniciativas coletivas e estratégias de logística e 

comercialização de produtos sustentáveis da Agricultura Familiar na Bahia, conforme Termo de 

Referência em anexo. 

A Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, em conformidade com o Contrato de Cooperação 

Técnica, sob nº 046/2015, celebrado entre a FLEM e a Companhia de Desenvolvimento e Ação 

Regional – CAR, empresa pública vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, 

consoante ao Acordo de Empréstimo nº 2000000435 assinado entre o Governo do Estado da 

Bahia e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA para cooperar na execução 

do PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA REGIÃO SEMIÁRIDA DA BAHIA – 

PRÓ-SEMIÁRIDO, convida Consultores Individuais a manifestar seu interesse em executar o 

referido serviço. 

A seleção será feita por meio da comparação da capacidade como um todo de pelo menos três 

candidatos qualificados entre os que manifestarem interesse. Os critérios para formação da 

Lista Curta de Consultores Individuais levarão em consideração as experiências e as 

qualificações para a execução do serviço. Serão consideradas as Manifestações de Interesse que 

atendam minimamente os critérios constantes do item FORMA DE SELEÇÃO do Termo de 

Referência. 

Para participar da seleção os candidatos deverão enviar por e-mail, um currículo detalhado, que 

informe seus períodos contratuais, impreterivelmente até às 12h00min, do dia 05/06/2019, 

para o seguinte endereço eletrônico licitacao@flem.org.br, colocando no campo assunto a 

seguinte identificação: 

“Seleção de Consultor Individual - Código: SMI/CI/Nº003/19 – Projeto Pró-Semiárido” 

Esta SMI e o Termo de Referência poderão ser visualizados na página: www.flem.org.br e/ou 

poderão ser solicitados a FLEM. 

Informações de contato: Fundação Luís Eduardo Magalhães: Rua Visconde de Itaborahy nº 845, 
Edf. Amaralina Empresarial, Amaralina – CEP: 41.900-000 – Salvador - Bahia - Brasil, telefone: 
+55 71 3103-7540, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
17h00. 

Salvador, 23 de maio de 2019. 
Nilo Batista da Silva Junior 

Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
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TERMO DE REFERÊNCIA  

Contratação de Assessoria Técnica para apoio ao mapeamento e sistematização 
de iniciativas coletivas e estratégias de logística e comercialização de produtos 

sustentáveis da Agricultura Familiar na Bahia 
 

 

1. OBJETO 

Contratação de Assessoria Técnica a para apoio ao mapeamento e sistematização de iniciativas 

coletivas e estratégias de logística e comercialização de produtos sustentáveis da Agricultura Familiar 

na Bahia. 

 

2. OBJETIVO GERAL 

Elaborar mapeamento e estratégia de logística organizacional para gestão da distribuição e 

comercialização, incluindo transporte terrestre para abastecimento de lojas, armazéns e redes de 

comercialização com mix de produtos sustentáveis dos empreendimentos da agricultura familiar na 

Bahia. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

▪ Mapear unidades de comercialização de produtos da agricultura familiar em funcionamento, 

incluindo lojas, armazens, redes e outros espaços de comercialização; 

▪ Apontar elementos sobre estratégia futura de logística organizacional para gestão de distribuição e 

comercialização; 

▪ Elaborar proposta de logística para abastecimento de lojas, armazéns e redes de comercialização 

com mix de produtos oriundo de diversos empreendimentos da agricultura familiar e sustentáveis; 

▪ Elaborar e validar Plano de Trabalho junto à Coordenação do Projeto Pró-Semiárido 

 

3. CONTEXTO 

O Projeto Pró-Semiárido é um projeto de desenvolvimento regional, atuando em 32 municípios, com 

mais baixo IDH-M, do semiárido baiano e que tem como público alvo as populações pobres das 

comunidades rurais. 

O objetivo do projeto é melhorar as condições de vida da população, através de um processo de 

desenvolvimento econômico e sociocultural, ambientalmente sustentável e com equidade de gênero. 

O projeto possui dois componentes, através dos quais realiza investimentos e serviços de apoio ao 

desenvolvimento, quais sejam: Desenvolvimento de Capital Humano e Social e Desenvolvimento 

Produtivo, Acesso a Mercados e Sustentabilidade Ambiental. 
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O Projeto é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR, através da Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional – CAR e conta com o co-financiamento do Fundo Internacional de 

Desenvolvimento Agrícola – FIDA, Agência de Desenvolvimento da ONU para apoiar populações rurais 

carentes. 

O processo de qualificação da execução do Projeto Pró-Semiárido reforçara a necessidade de 

qualificação da estratégia e ações de apoio à comercialização e acesso a mercados e comercialização 

de produtos sustentáveis da agricultura familiar oriundo das organizações produtivas apoiadas pelo 

Projeto. 

.4. PRODUTOS DA ASSESSORIA TÉCNICA 

Os produtos da Assessoria Técnica deverão ser entregues de acordo com as seguintes 

especificações: 

 

Produto 01 

Descrição 
Mapeamento das unidades de comercialização de produtos 
sustentáveis da agricultura familiar na Bahia  

Conteúdo Mínimo 

▪ Descrição dos espaços de comercialização de produtos sustentáveis da 
agricultura familiar em funcionamento no estado da Bahia, incluindo lojas, 
armazéns, centrais, redes e centro distribuidor 

▪ Descrição dos produtos disponíveis e suas caraterísticas 

▪ Descrição de estratégia de logística indicativa de formação de estoque e 
distribuição de produtos entre os diversos espaços de comercialização de 
produtos sustentáveis da agricultura familiar 

Horas Técnicas 80 horas 

Produto 02 

Descrição 
Elementos de composição e funcionamento de rede estadual de 
comercialização de produtos da agricultura familiar na Bahia 

Conteúdo Mínimo 
▪ Proposições com orientações sobre integração futura e funcionamento 

em rede das unidades de venda a varejo de produtos da agricultura 
familiar na Bahia 

Horas Técnicas 120 horas 

 

5. PRAZO DO CONTRATO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo do contrato será de 03 (três) meses contados da sua assinatura. O prazo para entrega dos 

Produtos ocorrerá conforme discriminado abaixo: 

 

Produto Descrição  Prazo em dias (*) 

01 
Mapeamento das unidades de comercialização de produtos 
sustentáveis da agricultura familiar na Bahia 

30 
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02 
Elementos de composição e funcionamento de rede estadual de 
comercialização de produtos da agricultura familiar na Bahia 

90 

  (*) dias corridos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O cronograma de execução das ações e atividades da Assessoria Técnica obedecerá a dinâmica 

estabelecida abaixo: 

Produto 
Cronograma (mês) 

01 02 03    

01 Ø      

02   Ø    

 

7. METODOLOGIA 
 

O/A profissional contratado/a deverá: 

▪ Apresentar um Plano de Trabalho acompanhado de cronograma e proposta metodológica para a 

sua execução. 

▪  A prestação de serviços deverá ser norteada por uma metodologia dinâmica e participativa de modo 

que todos(as) os(as) envolvidos(as) no processo sejam protagonistas na ação.  

8. CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO 

O/A profissional deverá possuir formação em engenharia agrônomica, sendo a escolha norteada 

pelos os critérios de seleção relacionados abaixo com as suas respectivas pontuações, para realizar 

a avaliação dos concorrentes interessados em participar do processo de seleção. Será selecionado 

como vencedor, o  profissional que apresentar maior pontuação. 

 

Critério Forma de Pontuação 
N° máximo 
de pontos 

Meio de 
comprovação 

Experiência comprovada na 
temática comercialização e acesso 
a mercados de produtos 
sustentáveis de agricultura familiar 

10 pontos 50 

Cópia do contrato 
e/ou instrumento 
utilizado na 
formalização para 
execução da ação 

Experiência comprovada em 
implementação de políticas 
públicas e programas/projetos 
voltados para o apoio de 
estratégias e instrumentos de 
acesso a mercado de produtos 
sustentáveis da agricultura familiar.  

10 pontos para 
experiência 
comprovada 

50 

Cópia do contrato 
e/ou instrumento 
utilizado na 
formalização para 
execução da ação 

Total Geral  100 - 

Pontuação mínima 60 pontos. 
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Além dos documentos comprobatórios discriminados acima, outros meios de comprovação das 

experiências, desde que idôneos e hábeis, serão considerados para análise pela Comissão de 

Avaliação.  

 

9. PAGAMENTO 

Os recursos para o pagamento dos serviços da Assessoria Técnica objeto deste Termo de Referência 

serão provenientes do Projeto Pró-Semiárido. O pagamento pelos serviços realizados será efetuado 

mediante a a apresentação dos produtos contratados, devidamente aprovados pela Coordenação Geral 

do Projeto Pró-Semiárido, acompanhado da Nota Fiscal de Prestação de Serviços, sujeita a dedução 

(retenção na fonte) de todos os tributos previstos em lei. 

 

10. LOCAL E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

Os trabalhos serão desenvolvidos no município de Salvador/BA e em outros locais que se fizerem 

necessários para o alcance do objeto do contrato. 

As despesas com hospedagem e alimentação serão de responsabilidade da contratante sob a forma 

de despesas reembolsáveis, no limite mensal de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), sendo o(a) 

contratado(a) responsável por apresentar a devida prestação de contas.  

Os valores correspondentes aos meses subsequentes serão liberados mediante a regularidade da 

prestação de contas dos valores concedido no mês anterior. 

Os deslocamentos para os trabalhos em campo serão realizados mediante autorização prévia do 

responsável pela supervisão dos serviços. As despesas com transporte serão de responsabilidade da 

contratante no limite de 02 (duas) passagens mensais (ida e volta). As passagens poderão ser aérea 

ou terrestre, mediante conveniência do(a) contratado(a). 

 

11. SUPERVISÃO DA ASSESSORIA TÉCNICA 

A supervisão dos serviços prestados pelo/a profissional contratada/a será realizada pela Coordenação 

do Projeto Pró-Semiárido. 

 

 

 


