
 
 

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 005/2019 

Objeto: Manifestação de Interesse para contratação de Consultor Individual especializado na 

área de produção de sementes, para aportar contribuições técnicas aos Subprojetos do Projeto 

Bahia Produtiva, cujos investimentos prevejam este tipo de insumo produtivo, assim como 

capacitar os técnicos envolvidos, dentro desta temática, conforme Termo de Referência em 

anexo. 

1. A Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM , em razão do empréstimo junto ao Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco Mundial") 

para cooperar na execução do PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO 

ESTADO DA BAHIA – BAHIA PRODUTIVA, ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8415-BR, pretende 

utilizar parte desse empréstimo para pagamentos de consultorias, em conformidade com as 

Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores para Mutuários do Banco Mundial. 

2. Convidamos consultores que demonstrem interesse na prestação de consultoria, a 

encaminharem carta com Manifestação de Interesse, exclusivamente para FLEM, endereço ao 

final, ou para o e-mail licitacao@flem.org.br, até as 12:00h do dia 10/09/2019, juntando 

documentação, conforme relacionado no parágrafo 4, abaixo. 

3. O consultor será selecionado pelo método de Seleção de Consultores Individuais, segundo as 

"Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e 

Créditos & Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial", versão de janeiro de 2011. 

4. A manifestação de interesse deverá conter pelo menos as seguintes informações: 

• Currículo do consultor; 

• Documentos necessários a comprovação do solicitado nos itens 6 e 7 do Termo de Referência; 

• Nome, telefone e e-mail de contato do consultor. 

5. 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, 22 de agosto de 2019 
Nilo Batista da Silva Junior 

Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Contratação de Consultoria Individual especializado na área de produção de sementes, para aportar 

contribuições técnicas aos Subprojetos do Projeto Bahia Produtiva, cujos investimentos prevejam 

este tipo de insumo produtivo, assim como capacitar os técnicos envolvidos, dentro desta temática. 

2. OBJETIVO 

A presente contratação tem como objetivo oferecer subsídios técnicos e metodológicos para os 

empreendimentos da agricultura familiar contemplados com Subprojetos de produção de sementes, 

com vistas a assegurar o melhor desempenho e alcançar os objetivos de desenvolvimento no Projeto 

Bahia Produtiva. 

3.CONTEXTUALIZAÇÃO 

O “Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia” – Bahia Produtiva (Acordo de 

Empréstimo nº 8415-BR) é resultado de um Acordo de Empréstimo 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 se insere na estratégia de política pública que vem sendo realizada no Estado para o 

fomento ao desenvolvimento rural. A necessidade de avançar na erradicação da pobreza rural está 

entre as principais razões para uma ação focada na inclusão produtiva das famílias mais pobres, 

particularmente agricultores familiares e empreendedores da economia popular, residentes nos 

territórios rurais da Bahia. Nesse contexto, o objetivo de desenvolvimento do Projeto foi definido como 

“apoiar a estratégia do Governo do Estado para a inclusão produtiva sustentável das famílias e a 

expansão do acesso a água para consumo humano”.  

Para alcançar esse objetivo, o projeto apresenta 03 (três) componentes: 

Componente I - 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; 

Componente II - 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 (CENTRAL) e/ou  do Serviço Autônomo de Água (SAAE); 
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Componente III – 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 e 

gerenciamento do projeto. 

O Governo da  Bahia designou e assegurou a Companhia de Desenvolvimento Regional - CAR como 

órgão responsável pela coordenação da execução do Projeto Bahia Produtiva, como visto, 

considerado de alta relevância e estratégico para o Estado reduzir as desigualdades e superar a 

pobreza nos territórios baianos.  

Apesar da grande experiência da CAR e do Governo do Estado na execução de projetos dessa 

natureza, novos desafios relacionados à gestão de projetos com essa configuração se apresentam na 

atualidade, principalmente, em relação às concepções, estratégias e metodologias, fruto do processo 

de democratização da sociedade brasileira e da participação crescente e mais qualificada das 

organizações da sociedade civil.  

O Projeto Bahia Produtiva, ao ter um foco na inclusão socioprodutiva e compromisso com a 

sustentabilidade, apresenta grandes desafios como o de atuar de forma descentralizada em 27 

Territórios de Identidade, de articular-se com um grande número de instituições de caráter local e 

estadual, além da necessidade de busca pela integração de políticas públicas complementares e de 

manter diálogos permanentes e intensivos com instâncias colegiadas de planejamento e gestão 

social do desenvolvimento. 

Esse Termo de Referência integra, de maneira especial, o Componente III – Desenvolvimento 

Institucional, Assistência Técnica e Gestão de Projetos. Este componente prevê a concepção e 

desenvolvimento de estudos, formações, formulaçãoes de estratégias, orientações e documentos 

técnicos necessários ao fortalecimento institucional de empreendimentos produtivos, redes, 

colegiados territoriais, gestores públicos, lideranças e equipes técnicas. 

De maneira ainda mais precisa, o presente TDR se relaciona com o necessário suporte técnico 

especializado na área de produção de sementes de mamona, importante cultura que está entre entre 

as cadeias produtivas priorizadas (oleaginosas) pelo Projeto, cujo insumo é de fundamental 

importância para o cultivo da planta. 

Entre os Subprojetos selecionados, está o da Cooperativa de Produção do Sertão da Bahia 

(Coopsertão) e, entre os itens definidos como estratégicos para o Subprojeto, está a implantação de 

um campo de produção de sementes de mamona. 

Não tendo a CAR disponibilidade de um profossional com o conhecimento na área para orientar a 

execução inicial do Subprojeto, recorre à contratação de uma consultoria especifica e especializada 

para cumprir esta atribuição.   
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4.ESCOPO DO TRABALHO  

O trabalho a ser desenvolvido pela Consultoria a ser contratada consiste no suporte à CAR para 

analisar o ítem do Suprojeto da COOPSERTÂO no que tange à implantação de um campo de 

produção de sementes de mamona, provendo informações essenciais para o estudo de viabilidade, 

entraves que deverão ser superados, adequação da localização indicada, requisitos técnicos e 

operacionais, entre outros aspectos. 

O/a consultor/a contratado/a deverá tomar conhecimento com a equipe da CAR e com os dirigente da 

COOPSERTÃO, da manifestação de interesse da Cooperativa em realizar o investimento na 

produção de sementes de mamona, assim como das motivações que levaram à consecução da 

proposta a ser apoiada pelo Projeto Bahia Produtiva. Para tanto deverá inicialmente se reunir com a 

equipe da CAR em Salvador e depois com os diretories de técnicos da COOPSERTÂO em Irecê e, 

sendo o caso, já também visitar a área que a Cooperativa intenciona instalar o campo de produção de 

sementes no município de Morro do Chapeu. 

Após a compreensão da proposta e dos investimentos solicitados para o Projeto Bahia Produtiva, o/a 

Consultor/a deverá emitir parecer técnico quanto a viabilidade da proposta e, na sequencia, em 

havendo viabilidade, indicar um conjunto de recomendações que deverão serem seguidas para a 

implantação e funcionamento regular e adequado do empreendimento. 

Por último, deverá organizar e executrar na condição de instrutor/a, 1 curso de capacitação para os 

dirigentes e técnicos da COOPSERTÃO e da CAR, com carga horário de 48 horas, em 3 etapas de 

16 horas cada, sobre a temática de produção de sementes de mamona, com vistas a assegurar a 

plena viabilidade do Subprojeto. As etapas do aludido curso, deverão ser realizados no município de 

Irecê e ou Morro do Chapéu.  

5. PRODUTOS  

Os produtos deverão ser entregues de acordo com as seguintes especificações: 

 
Produto Descrição 

01 
Documento contendo a análise de viabilidade de implantação de um campo de 
produção de sementes de mamona pela COOPSERTÂO no município de Morro do 
Chapeu.  

02 

Documento contendo um “Guia para a implantação e a operacionalização do um 
campo de produção de sementes de mamona da COOPSERTÂO”, com as 
recomendações a serem seguidas pela Cooperativa e pela CAR, e entreves a serem 
superados. 

03 

Documento contendo a proposta metodólogica e de contéudo para um curso de 48 
horas em 3 etapas de 16 horas para os dirigentes e técnicos da COOPSERTÃO e da 
CAR, sobre a implantação e funcionamento de um campo de produção de sementes de 
mamona.   

04 
Relatório da primeira etapa do curso de implantação e funcionamento de um campo de 
produção de sementes de mamona da COOPSERTÂO. 

05 
Relatório da segunda etapa do curso de implantação e funcionamento de um campo de 
produção de sementes de mamona da COOPSERTÂO. 

06 
Relatório da terceira etapa do curso de implantação e funcionamento de um campo de 
produção de sementes de mamona da COOPSERTÂO. 
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Os produtos elaborados serão entregues à CAR, na Coordenação Geral do Projeto Bahia Produtiva, 

em 02 (dois) exemplares impressos referentes aos documentos elaborados e, também, cópia em 

meio digital, respeitando o cronograma previsto. Sempre que necessário ao bom entendimento dos 

textos contidos nos relatórios, poderão ser apresentados: desenhos, fotografias, ilustrações, gráficos 

e tabelas no formato A4 ou A3. 

6.QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS DO CONSULTOR 

A Consultoria contratada deverá atender às seguintes especificações: 

1. Formação de Nível Superior em Engenharia Agronômica; 

2. Desejável pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu em linhas de pesquisa-ação sobre 

produção de sementes; 

3. Experiência de, no mínimo, 05 (anos) anos na implantação e ou acompanhamento e ou 

supervisão na implantação de campos de sementes; 

4.  Experiência na organização e moderação de eventos para técnicos e ou agricultores com uso de 

metodologias participativas; 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO CONSULTOR 

Serão adotados pela equipe técnica de avaliadores da CAR os seguintes critérios para seleção do 

Consultor: 

Critérios Forma de Avaliação 
Pontuação 

Máxima 
Formação de Nível Superior em 
Engenharia Agronômica Elminatória  00 

Curso de Mestrado na área de produção 
de sementes  

Cursando Mestrado – 02 pontos 
Mestrado concluído – 06 pontos 

06 

Curso de Doutorado na área de produção 
de sementes  

Cursando Doutorado – 03 pontos 
Doutorado concluído –  09 pontos 

09 

Curso de Especialização (exclusive 
Mestrado e Doutorado) na área de 
produção de sementes 

Curso de Especialização com carga 
horária mínima de 120 horas – 02 
pontos 

06 

Livros e trabalhos publicados na área de 
produção de sementes 

03 pontos por livro, 
01 ponto por trabalho publicado 
(revistas, cartilhas, anais, etc.) 

10 

Experiência de trabalho com produção de 
sementes  

Campos de Sementes tegistrados no 
RENASEM – 01 ponto por campo 05 

Participação em Projetos de pesquisa ou 
extensão na produção e ou difusão de 
sementes 

Projetos de Pesquisa ou Extensão – 
01 ponto por Projeto 05 

Pontuação máxima total /////////////////////////////////////// 41 
 
Critério de desempate, caso ocorra: maior quantidade de trabalhos realizados no Estado da Bahia, 
para livros, trabalhos, campos registrados no RENASEM e projetos de pesquisa e extensão. 
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8. INSUMOS DISPONÍVEIS 

A CAR disponibilizará ao Consultor/a selecionado os seguintes documentos de referência:  

 Cópia da Manifestação de Interesse da COOPSERTÂO; 

 Cópia do Manual de Operações do Projeto Bahia Produtiva; 
 

Além disso, o/a Consultor/a terá o suporte técnico e administrativo do Serviço Territorial de Apoio à 

Agricultura Familiar (SETAF) de Irecê e o contato direto com os técnicos da Unidade Gestora do 

Projeto responsável pelo acompanhamento da prestação de serviços da consultoria objeto deste 

TDR. 

9.PAGAMENTO  

Os recursos para o pagamento dos serviços da consultoria objeto deste TDR serão provenientes do 

Acordo de Empréstimo nº 8415- BR/Projeto Bahia Produtiva. Os serviços de Consultoria serão pagos 

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

do Projeto Bahia Produtiva. 

10.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E CARGS HORARIA PREVISTA 

10.1. Prazos para a entrega dos Produtos estão descritos na tabela abaixo: 

Produto Dias* Horas Trabalhadas 
01 30 60 

02 60 40 

03 75 20 

04 90 30 

05 105 30 

06 120 30 

Total 210 

*Dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviço 

11.DESPESAS DO CONSULTOR 

As despesas com viagens e das atividade de capacitação, caso sejam necessárias e previamente 

autorizadas pela Coordenação do Projeto, serão custeadas pela CAR e com gastos previstos 

contratualmente, não sendo passível de pagamento ou ressarcimento qualquer outra despesa 

efetuada sem autorização. 

12. SUPERVISÃO DA CONSULTORIA 

A supervisão dos serviços prestados pelo/a consultor/a contratado/a será realizada pela 

Subcoordenação de Análise e Acompanhamento do Projeto Bahia Produtiva/CAR. Esta 

Subcoordenação será responsável pelas articulações entre o consultor/a e as demais 

Subcoordenações do Projeto, pela troca de informações e por atestar os produtos apresentados. A 

aprovação dos produtos será realizada pela Coordenação Geral do Projeto. 
 

Fernando Cezar Cabral Oliveira 
Coordenador Geral do Projeto Bahia Produtiva 


