
TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE

OFICINA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO ÂMBITO DO PROJETO SEMENTES DO

CERRADO: GERMINANDO O FUTURO DA JUVENTUDE DE COMUNIDADES LOCAIS,

CONTRATO 1/2023, FIRMADO PELA ASSOCIAÇÃO CERRADO DE PÉ.

1. OBJETIVO

Contratação de serviço para realização de oficina de elaboração de projetos, a fim de

capacitar coletores de sementes no desenvolvimento de propostas a serem submetidas em

editais de financiamento.

2. CONTEXTO

A restauração ecológica tem impulsionado, através da semeadura direta, a coleta de

sementes nativas na região da Chapada dos Veadeiros pela Associação Cerrado de Pé (ACP).

Fazem parte da ACP quilombolas do território Kalunga, agricultores familiares e assentados,

que são atores essenciais na cadeia de restauração ecológica do Cerrado. Dentro da ACP,

60% dos coletores são mulheres, chegando a mais de 90% no território Kalunga.

A presente contratação visa a realização de uma das ações desenvolvidas pelo projeto

“Sementes do Cerrado: germinando o futuro da juventude de comunidades locais”, que

será executado pela ACP em 2023. A partir desse projeto esperamos contribuir para a

inclusão socioeconômica das comunidades locais, a manutenção de conhecimentos

tradicionais, a permanência desses grupos no território, a manutenção das atividades da

ACP a longo prazo e a conservação do Cerrado.

O presente projeto é financiado com recursos advindos do Programa Paisagens para o

Futuro da União Europeia, que apoia o projeto CERES “Manejo Integrado e Sustentável de

Paisagem no bioma Cerrado no Brasil e Paraguai”, executado pelo WWF-Holanda em

parceria com o ISPN, WWF-Brasil e WWF-Paraguai. O projeto CERES tem por objetivo

promover o manejo integrado e sustentável de paisagens no Cerrado, com inclusão

socioeconômica, proteção da sociobiodiversidade e mitigação e adaptação às mudanças

climáticas.
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3. JUSTIFICATIVA

A presente contratação compõe uma das ações desenvolvidas pelo projeto “Sementes do

Cerrado: germinando o futuro da juventude de comunidades locais”, que tem como

objetivo promover a inclusão educacional e tecnológica dos coletores, proporcionando

maior autonomia da Associação Cerrado de Pé, gerando benefícios socioambientais,

permitindo a permanência das famílias no território e criando oportunidades de trabalho

para os coletores capacitados.

Nesta ação pretende-se engajar atores locais na elaboração de projetos que gerem

benefícios socioeconômicos para as comunidades e promover a inclusão social desses

atores através de capacitação em oficinas.

4. ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

Atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA:

● Oficina de elaboração de projetos.

5. PRODUTOS

A CONTRATADA irá entregar o(s) seguinte(s) produto(s):

● Um encontro presencial para introdução da oficina;

● Seis encontros online para elaboração de projeto.

O pagamento será feito em duas parcelas, sendo a primeira no ato da contratação e a

segunda na entrega do produto final. Qualquer alteração de produto e prazos deverá ser

acordada entre as partes.

6. PRAZO DE EXECUÇÃO

A vigência do contrato será de seis meses. Caso seja interesse das partes, o selecionado

para a realização deste serviço poderá ter seu contrato prorrogado sem necessidade de

novo processo seletivo.
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7. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS

O pagamento dos honorários se dará mediante a contratação e a entrega do(s) produto(s)

final(is). O valor será pago em até 10 dias úteis, mediante a entrega de nota fiscal.

8. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

Os/as interessados/as devem encaminhar proposta por e-mail, em dois arquivos separados:

● Documento que demonstre a experiência na elaboração de projetos;

● Proposta detalhando o escopo da oficina, conforme item 9.

Os documentos deverão ser enviados por e-mail em formato PDF para

cerradodepe@gmail.com até às 18:00 horário de Brasília-DF, do dia 10 de fevereiro de

2023. O assunto do e-mail deverá ser “Proposta para Oficina de Elaboração de Projetos”.

9. A PROPOSTA

As propostas deverão apresentar, no mínimo, as seguintes seções:

● Informações sobre a organização proponente e a equipe executora, com

informações que indiquem a capacidade de desenvolver e o atendimento dos

requisitos de experiência e conhecimento;

● Informações acerca dos trabalhos já realizados e os resultados alcançados;

● Metodologia de trabalho a ser adotada;

● Cronograma de atividades;

● Orçamento.

10. QUALIFICAÇÃO

Para realizar este trabalho é desejável que o interessado/a possua as seguintes habilidades:

● Experiência com elaboração e coordenação de projetos socioambientais;

● Conhecimento sobre editais de financiamento do terceiro setor, e também sobre a
produção de sementes nativas para restauração ecológica;

● Atuação com comunidades tradicionais;

● Desejável graduação em Ciências Biológicas, Ciências Ambientais, Agronomia,
Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental ou áreas afins.
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11. SELEÇÃO

A seleção será realizada por Comissão composta por membros da equipe da Associação

Cerrado de Pé, observando os critérios acima. Caso necessário, a comissão poderá entrar

em contato com os proponentes durante o processo para sanar dúvidas e averiguar

informações. Também poderão ser solicitados documentos adicionais que comprovem a

experiência descrita.

Cíntia de Oliveira Silva Carvalho – Presidenta

Associação de Coletores de Sementes da Chapada dos Veadeiros - CNPJ: 28.080.748/0001-60
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