Termo de Referência (TR) para contratação de serviço para elaboração de
diagnóstico para subsidiar a expansão da iniciativa Origens Brasil®

1. Contexto
O IMAFLORA – Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola –
organização não governamental “Sem Fins Lucrativos”, sediada em Piracicaba,
SP, com a missão de promover mudanças nos setores florestal e agrícola,
visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de
benefícios sociais, vem meio deste, solicitar proposta para prestação de
serviços de consultoria detalhado a seguir.
2. Objetivo da contratação
Contratar consultoria na forma de Pessoa Jurídica para facilitar a elaboração de
um diagnóstico, que será produzido com apoio das organizações locais do
Solimões, visando subsidiar a expansão da iniciativa Origens Brasil®.
3. Escopo da contratação
Facilitação da construção de 1 Diagnóstico socioambiental com foco nas
cadeias produtivas da sociobiodiversidade e governança para a produção no
território do Solimões. Para isso se faz necessário:
Produto 1. Participação da consultoria nas reuniões (à distancia) para
facilitação/organização do diagnóstico, com pelo menos 3 instituições de apoio
do território Solimões, que serão conduzidos inicialmente pelo Imaflora.

Produto 2. Consolidação do diagnóstico, através da organização das
informações recebidas das instituições de apoio e organizações locais do
território, e complementadas através de levantamento bibliográfico.
O Diagnóstico de avaliação do potencial de ampliação do Origens Brasil® para o
território Solimões, será composto por:
 Introdução;
 Método de levantamento das informações;
 Caracterização do território;
 Relação das Áreas Protegidas e Povos do Território;
 Identificação dos atores chaves e suas relações no território ;
 Identificação das empresas que atuam no território;
 Descrição das cadeias produtivas e estimativas de volumes de produção;
 Identificação de riscos e ameaças à implementação da iniciativa no
território.
4. Produtos
Produto 1. Participação de reunião (ões) de organização do diagnóstico com
as instituições de apoio do território Solimões, que será conduzida pelo
Imaflora.
4.1 Atividades:
4.1.1 Leitura sobre o Origens Brasil® e do modelo de Diagnóstico que será
utilizado.
4.1.2 Realizar reunião inicial com o Imaflora para detalhar o planejamento e
esclarecimento de dúvidas.
4.1.3 Participação das reuniões (à distancia) com o Imaflora e as organizações
locais para organizar o processo de construção conjunta do diagnóstico.
4.1.4 Disponibilidade para novas reuniões e contatos frequentes, para tirar
dúvidas e assegurar que as instituições enviarão as partes no prazo acordado.

Produto 2. Consolidação do Diagnóstico de avaliação do potencial de
ampliação do Origens Brasil do território do Solimões, através da organização
das informações de pelo menos 3 ou mais instituições de apoio e
organizações locais do território.
4.2 Atividades:
4.2.1 Facilitar o recebimento de informações e esclarecimento de dúvidas
sobre o levantamento de informações que comporão o diagnóstico.
4.2.2 Revisar e sistematizar as informações, recebidas das instituições de apoio
e organizações locais, seguindo o padrão do modelo do diagnóstico.
4.2.3 Realizar levantamento bibliográfico de informações complementares
necessárias à elaboração do diagnostico.
4.2.4 Solicitar informações faltantes através de e-mails e/ou reuniões. Se
necessário reuniões presenciais, ter disponibilidade para viagens visando
levantar informações adicionais para consolidação do diagnóstico, que serão
custeadas pelo Imaflora.
4.2.5 Produção de um mapa do território, com apoio do núcleo de
Geomonitoramento do Imaflora, contendo as Áreas Protegidas acordadas com
as instituições de apoio.
4.2.6 Consolidar o texto, mapa e tabelas do diagnóstico, seguindo modelo,
formato do Origens Brasil, para revisão e aprovação pela equipe do Imaflora,
que poderá solicitar ajustes, caso necessário.
4.2.7 Duração prevista: 60 dias.
5. Perfil da Consultoria
O profissional designado para essas atividades deve possuir:
 Identidade e alinhamento com a missão e valores do IMAFLORA;

 Experiência em Pesquisa e trabalhos nas áreas de cadeias de valor,
populações tradicionais e diagnósticos socioambientais na
Amazônia;
 Desenvoltura para trabalhar com diferentes atores sociais
incluindo facilidade para comunicação oral e escrita;
 Habilidade em redigir relatórios de pesquisa, documentos técnicos
e outros documentos que exigem boa comunicação escrita em
português;
 Disponibilidade para participar de reuniões técnicas com a equipe
do IMAFLORA em Piracicaba/SP, Skype ou local a ser acordado;
 Experiência e trabalhos realizados com cadeias de produtos da
sociobiodiversidade;
 Trabalhos na Amazônia junto à instituições que trabalham com
populações tradicionais e povos indígenas;

6. Cronograma
 As atividades e execução do escopo do presente TDR estão
previstas para iniciar na segunda quinzena de junho de 2018;
 O contrato terá duração de 60 dias.
7. Envio e avaliação das propostas
As propostas para execução das atividades deverão conter:
 Currículo comprovando atender às qualificações necessárias;
 Carta justificando interesse e capacidades para o trabalho;
 Proposta orçamentária total e composição detalhada dos preços
considerando o escopo e a duração do trabalho;
E-mail para envio das propostas: selecaoservicos@imaflora.org com o título.

Proposta Consultoria – Diagnóstico Origens Brasil®
Dúvidas contato com: helga@imaflora.org

Prazo máximo de recebimento: 20/06/2018

