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Termo de Referência para contratação de Consultoria Pessoa Jurídica para aplicação de metodologia 
de análise de cadeias e apoio técnico para a elaboração de planos de desenvolvimento de arranjos 
produtivos da sociobiodiversidade no âmbito do Programa COPAÍBAS, do Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade, a partir da metodologia Value Links.  

 

1.  O FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE 

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO é uma associação civil sem fins lucrativos que iniciou sua 
operação em 1996. É um mecanismo financeiro privado inovador, criado para desenvolver estratégias que 
contribuam para a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. Atua como 
parceiro estratégico dos setores público, privado e da sociedade civil organizada, em parcerias que consolidam 
políticas de conservação, viabilizam programas de financiamento ambiental e também investimentos 
socioambientais de empresas, redução e mitigação de seus impactos, bem como o cumprimento de suas 
obrigações legais. O FUNBIO tem o desafio de aportar recursos estratégicos para a conservação da 
biodiversidade, viabilizando a interface entre programas e projetos e diferentes fontes de recursos, e 
identificando novas oportunidades para maximizar resultados.  

Na qualidade de executor de projetos o FUNBIO realiza um amplo rol de atividades, com destaque para: a) 
gerenciamento operacional e financeiro; b) apoio ao planejamento dos projetos; c) aquisição e logística de 
bens e contratação de serviços (procurement); d) realização de chamadas de projetos; e) constituição e 
administração de fundos para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo das atividades; e f) 
realização de estudos e desenvolvimento de novos mecanismos financeiros, entre outros. 

 

2. O PROGRAMAÇÃO COPAÍBAS 

O Programa COPAÍBAS (Comunidades, Áreas Protegidas, e Povos Indígenas na Amazônia Brasileira e no 
Cerrado) tem como objetivo principal contribuir para a redução da taxa de desmatamento nos biomas 
Amazônia e Cerrado. Para isto, o projeto visa atender a quatro metas: 1. Fortalecer o sistema de áreas 
protegidas do Cerrado; 2. Fortalecer a gestão territorial dos povos indígenas; 3. Sensibilizar e promover o 
diálogo qualificado sobre temas afetos às mudanças climáticas e conservação da biodiversidade e, por fim; 4. 
Promover alternativas econômicas que preservem florestas e vegetação nativa por meio da estruturação de 
Arranjos Produtivos Locais (APLs) no Cerrado e Amazônia e investimentos estratégicos em Cadeias de Valor 
(CV) da sociobiodiversidade. Cada uma dessas quatro metas compõe um componente do programa.  

 

3. PROMOÇÃO DE CADEIAS E APLs DA SOCIOBIODIVERSIDADE 

O desenvolvimento de alternativas econômicas que tenham como base o uso sustentável e inclusivo da 
biodiversidade é um dos eixos estratégicos dos Planos de Ação para o Controle do Desmatamento na 
Amazônia e no Cerrado (PPCDam e PPCerrado, respectivamente). Constitui também uma avenida importante 
para a melhoria da qualidade de vida de populações que possuem meios de sobrevivência ligados ao uso 
sustentável da biodiversidade.  

Apesar do serviço que prestam enquanto mantenedores das florestas, esses povos enfrentam várias barreiras 
que impactam diretamente a capacidade produtiva e a viabilidade econômica dos negócios de base 
comunitária dos quais sobrevivem. A consolidação de cadeias da sociobiodiversidade estruturadas e 
inclusivas, que beneficiem adequadamente as comunidades que estão na base dessas cadeias e são as 
principais guardiãs da floresta, requer transformações significativas e intervenções estratégicas. Os desafios 



 

 

 

para desenvolvimento dessas cadeias e de respectivos Arranjos Produtivos envolvem, entre outros, 
dificuldades de acesso à assistência técnica, baixo grau de organização da base produtiva e das organizações 
comunitárias que a compõem, dificuldades de acesso a mercados, desafios logísticos, o reduzido acesso à 
educação de crianças e jovens, técnicas produtivas rudimentares, e acesso muito limitado a financiamento. 
Iniciativas de investimento de impacto com uma abordagem de apoios que permitam às bases produtivas uma 
maior capacidade de organização e a participação em Arranjos Produtivos mais estruturados e inclusivos têm 
dinamizado esse campo nos últimos anos.  

Arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco 
em um conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipientes. 
Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas – que podem ser desde produtoras de bens e 
serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, 
comercializadoras, clientes, entre outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem 
também diversas outras organizações públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 
humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; política, 
promoção e financiamento. Vale notar que o desenvolvimento de um dado arranjo produtivo requer sim a 
participação de operadores de atuação local, mas que a participação de atores e soluções externas ao 
território é também fundamental para a consolidação de um dado arranjo como alternativa econômica que 
ajuda a preservar florestas e vegetação nativa, gera renda para comunidades, e contribui para promover o 
desenvolvimento do território. Entende-se a complementaridade de funções dos diferentes atores que 
compõem um dado arranjo como chave para seu fortalecimento e, considerando a multiplicidade de 
demandas como necessidades de melhorias nos processos produtivos, acesso a mercados, agregação de valor, 
acesso a financiamento, entre outras. Algumas organizações socioprodutivas de base comunitária - em geral 
aquelas mais estruturadas em relação ao conjunto de organizações de mesma natureza -, constituem a base 
em torno da qual os arranjos se desenvolvem. Este Termo de Referência refere-se a elas como organizações 
âncoras.  

A partir da análise de respostas dessas organizações à Manifestação de Interesse lançada pelo Programa em 
2021, bem como de indicações de especialistas no tema O Programa Copaíbas selecionou 15 organizações 
socioprodutivas da Amazônia e do Cerrado consideradas âncoras dos arranjos produtivos da 
sociobiodiversidade dos quais participam. Após a seleção, as 15 organizações foram entrevistadas a fim de se 
identificar os principais desafios e oportunidades para o desenvolvimento desses arranjos produtivos. Com 
esse mesmo objetivo, também foram entrevistados algumas organizações parceiras, especialistas e 
organizações do setor privado que apoiam alguns desses arranjos. O Programa realizou ainda um evento 
técnico de dois dias (25 e 26 de outubro de 2022) com os entrevistados para promover troca de ideias, 
experiências e, especialmente, aprofundar e debater sobre os principais gargalos e oportunidades para o 
desenvolvimento de Arranjos Produtivos da sociobiodiversidade. Esse processo de entrevistas e evento teve 
como objetivo subsidiar a estratégia de atuação do Componente de Cadeias e APLs do Programa COPAÍBAS. 

Definidas as diretrizes de apoio com base nas entrevistas e resultados do encontro, o Programa apoiará a 
elaboração de 15 Planos para Desenvolvimento dos Arranjos (um por arranjo produtivo) e, em seguida, 
selecionará até seis dentre os 15 Planos para receberem recursos (entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões por 
Plano) para a implementação das ações de curto prazo (até 30 meses) dos planos elaborados.  

 

4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

Contratação de serviços de consultoria pessoa jurídica para conduzir e apoiar tecnicamente a elaboração de 
15 Planos de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade. A tabela 1 abaixo relaciona as 
organizações consideradas as âncoras dos arranjos produtivos que participarão do processo. Os planos, que 



 

 

 

poderão ser apresentados pelas organizações âncoras ou por organizações parceiras de apoio técnico 
indicadas pelas âncoras, serão desenvolvidos a partir da aplicação da metodologia Value Links1, segundo 
modelo a ser adaptado a partir do Anexo I deste Termo de Referência (Anexo I: Elementos Mínimos do Plano 
de Desenvolvimento de Arranjo Produtivo). 

 Tabela 1. Organizações âncora dos arranjos produtivos participantes.  

# Organização Localização 

1 Associação dos Pequenos Agrossilvicultores do Projeto RECA Porto Velho/RO 

2 Cooperativa Central do Cerrado Ltda Brasília/DF 

3 
Cooperativa de Produtores Rurais do Observatório Ambiental Jirau - 
COOPPROJIRAU Porto Velho/RO 

4 
Cooperativa dos Agricultores Familiares e Agroextrativistas Grande Sertão 
Ltda. e Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA) Montes Claros/MG 

5 
Cooperativa dos Apicultores e dos Agricultores Familiares do Norte de Minas 
- COOPEMAPI Bocaiúva/MG 

6 
Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares, Extrativistas, Pescadores, 
Vazanteiros, Assentados e Guias Turísticos do Cerrado - COOPCERRADO Goiânia/GO 

7 
Cooperativa dos Pequenos Produtores Agroextrativistas do Lago do Junco - 
COPPALJ Lago do Junco/MA 

8 Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Maués - COPERMAUES Maués/AM 

9 
Cooperativa Regional de Base na Agricultura Familiar e Extrativismo Ltda - 
COPABASE Arinos/MG 

10 Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu - CAMTA Tomé-Açu/PA 

11 Associação dos Produtores Rurais de Carauari - ASPROC Carauari/AM 

12 Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica - COOPATRANS Medicilândia/PA 

13 Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre - COOPERACRE  Rio Branco/AC 

14 
Cooperativa Central de Produção Orgânica da Transamazônica e Xingu - 
CEPOTX Altamira/PA 

15 Associação de Produtores Agroextrativistas da Colônia Sardinha - ASPACS Lábrea/AM 

 

5. ATIVIDADES 

Para o alcance do referido objetivo, sugere-se a realização das atividades listadas abaixo. Conforme 
estabelecido nesse Termo de Referência (TdR), a consultoria PJ deve obrigatoriamente seguir a metodologia 
Value Links para apoio à elaboração dos Planos, adotando o olhar de gênero ao longo do processo. As 

                                                      
1 A metodologia Value Links foi desenvolvida pela GIZ como uma ferramenta analítica para fortalecimento de cadeias de 
valor. A metodologia é orientada para o mercado e para a ação conjunta e permite a visualização, análise, alinhamento 
estratégico e planejamento conjunto, envolvendo diferentes atores, incorporando atividades planejadas e implementadas 
por diferentes instituições ao longo do processo produtivo 
(https://www.terrabrasilis.org.br/ecotecadigital/images/abook/pdf/1sem2015/Abril/26-
Governanca%20Sociobiodiversidade.pdf) 



 

 

 

propostas de trabalho devem conter sugestão do melhor formato para conduzir esse processo, destacando os 
momentos em que serão realizadas reuniões bilaterais presenciais e/ou virtuais, reuniões coletivas presenciais 
e/ou virtuais, oficinas bilaterais presenciais e/ou virtuais, oficinas coletivas presenciais e/ou virtuais, plantões 
de dúvidas, etc. 

Atividade 1: Elaborar o Plano de Trabalho, que deve conter, minimamente: a) contextualização; b) 
metodologia para elaboração dos 15 Planos de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da 
Sociobiodiversidade (incluindo, além do detalhamento da metodologia Value Links, o formato das oficinas por 
arranjo ou conjunto de arranjos - reuniões bilaterais x  oficinas em grupo (prever 3 oficinas de até 2 dias com 
grupos de arranjos, com até 30 participantes por oficina), presencial x remoto, duração, frequência etc.); c) 
proposta de adaptação ao Anexo I deste documento “Elementos Mínimos do Plano de Desenvolvimento de 
Arranjo Produtivo”; d) atividades; e) responsáveis; f) cronograma; g) quantidade de planos por consultor e/ou 
equipe de consultores. 

Observação: uma reunião remota com a equipe do Programa COPAÍBAS e eventuais parceiros indicados por 
ela deverá ser realizada previamente à submissão do Plano de Trabalho para alinhamento geral, repasse de 
informações detalhadas e esclarecimento de dúvidas. Ainda, a organização contratada deverá participar de 
reuniões quinzenais com a equipe do Programa COPAÍBAS ao longo do processo de elaboração dos Planos, 
para possíveis correção de rumos de processos e apontamento de fatores de risco e sucesso na elaboração de 
cada Plano. 

Atividade 2: Participar com a equipe do Programa COPAÍBAS de reunião virtual com as 15 organizações para 
apresentação da equipe de trabalho, alinhamento de expectativas, próximos passos, e esclarecimento de 
dúvidas. 

Atividade 3: Realizar reuniões bilaterais com cada uma das organizações âncoras e parceiros indicados por 
elas (uma reunião por arranjo) a fim de se criar um Mapa de Atores para cada arranjo, bem como indicação 
da organização que será a proponente e conduzirá a elaboração do plano e, se selecionada, sua 
implementação.  

Atividade 4: Planejar as reuniões e oficinas de trabalho (bilaterais e/ou coletivas) de elaboração dos 15 Planos 
de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade. Esse planejamento deve conter pelo 
menos: a) lista de participantes das reuniões/oficinas por arranjo, b) objetivos e agenda das reuniões bilaterais 
e oficinas; c) logística prevista no caso de encontros presenciais; d) indicação de eventuais ferramentas de 
facilitação. 

Atividade 5: Elaborar material de apoio em formato digital para impressão em formato A4 (pdf) para ser 
disponibilizado aos envolvidos, antes do início da construção dos Planos de Desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos da Sociobiodiversidade, em linguagem acessível ao público beneficiário. O material deve conter 
temas centrais e um passo a passo de como diagnosticar e mapear as cadeias de valor, visão de futuro para a 
cadeia, estratégias de melhorias e organização dos documentos do plano de desenvolvimento, com base na 
metodologia Value Links. Entre os materiais de apoio, pode-se prever e criação de podcasts sobre aspectos 
relevantes sobre a metodologia e para a elaboração dos planos de desenvolvimento dos arranjos, a elaboração 
de cards que facilitem a compreensão da abordagem, criação de uma conta de WhatsApp como canal de 
atendimento para dúvidas, entre outros.  

Atividade 6: Realizar até 4 oficinas presenciais de até 2 dias de duração cada uma para aplicação da 
metodologia Value Links com grupos dos arranjos produtivos e os principais atores participantes desses 
arranjos, com até 30 participantes por oficina. Além dos dois dias de oficina, deve-se prever um terceiro dia 
presencial para a equipe da contratada estar disponível para tirar eventuais dúvidas dos participantes da 
oficina (período da manhã) e para a realização de uma oficina de avaliação da oficina com Funbio e/ou 
parceiros (período da tarde).   



 

 

 

Atividade 7: Conduzir as organizações envolvidas na elaboração dos 15 Planos de Desenvolvimento dos 
Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade a partir das reuniões e oficinas de trabalho (bilaterais e/ou 
coletivas, virtuais e/ou presenciais) e no modelo a ser adaptado a partir do Anexo I deste Termo de Referência 
(Anexo I: Elementos Mínimos de Desenvolvimento do Arranjo Produtivo).  

Observação: Note-se que após as oficinas presenciais, a consultoria permanece acompanhando e 
assessorando os arranjos na construção de seus planos.  

Atividade 8: Conduzir o processo de validação e formatação final dos Planos de Desenvolvimento dos Arranjos 
Produtivos da Sociobiodiversidade com os envolvidos para posterior submissão em resposta à chamada de 
projetos que será lançada pelo Programa COPAÍBAS, monitorando o andamento da construção dos Planos de 
Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade por meio de contato periódico com os 
articuladores e beneficiários, durante todo o processo, e apoiando as organizações envolvidas na solução de 
dúvidas por e-mail, telefone e/ou WhatsApp ao longo do processo de elaboração dos Planos.  

 

6. PRODUTOS 

As atividades descritas acima deverão resultar na entrega dos seguintes produtos:  

Produto 1: Plano de Trabalho (compreende as atividades 1 e 2) contendo, minimamente: a) contextualização; 
b) metodologia para elaboração dos 15 Planos de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da 
Sociobiodiversidade (incluindo, além do detalhamento da metodologia Value Links, o formato das oficinas por 
arranjo - reuniões bilaterais x  oficinas em grupo, presencial x remoto, duração, frequência etc.); c) proposta 
de adaptação ao Anexo I deste documento “Elementos Mínimos do Plano de Desenvolvimento de Arranjo 
Produtivo”; d) atividades; e) responsáveis; f) cronograma; g) quantidade de arranjos a serem apoiados por 
consultor e/ou equipe de consultores. 

Produto 2: Planejamento das oficinas e reuniões bilaterais com cada arranjo (compreende as atividades 3 e 
4) contendo: a) Mapa de Atores elaborado a partir das reuniões bilaterais realizadas para cada arranjo; b) 
indicação da organização que será proponente; c) lista de participantes das reuniões/oficinas por arranjo, d) 
objetivos e agenda das reuniões bilaterais e oficinas; e) logística prevista no caso de encontros presenciais; f) 
indicação de eventuais ferramentas de facilitação. 

Produto 3: Material de apoio (compreende a atividade 5) contendo os temas centrais e o passo a passo para 
a construção dos Planos de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade. 

Produto 4: Relatório Parcial de Acompanhamento (compreende as atividades 6 e parte da 7) do processo de 
elaboração dos 15 Planos de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade, incluindo pelo 
menos: a) identificação das organizações e arranjos, b) descrição das atividades realizadas com cada arranjo; 
c) descrição das atividades realizadas e resultados específicos das 3 oficinas presenciais (incluindo listas de 
presença e registros fotográficos); c) sistematização dos principais resultados até o momento, d) apontamento 
de fatores potenciais de risco e de sucesso no processo de elaboração dos Planos com cada arranjo.   

Produto 5: Relatório Final de Acompanhamento (compreende todas as atividades) do processo de 
elaboração dos 15 Planos de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da Sociobiodiversidade, incluindo pelo 
menos: a) identificação das organizações e arranjos, b) descrição das atividades realizadas com cada arranjo 
(contendo evidências como lista de presença e registros fotográficos das oficinas, e resumo das reuniões de 
acompanhamento), c) sistematização dos principais resultados, d) apontamento de fatores potenciais de risco 
e de sucesso no processo de elaboração dos Planos com cada arranjo (incluindo oficinas e reuniões de 
acompanhamento com cada arranjo).  

Produto 6: 15 Pareceres sobre o processo de Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos da 
Sociobiodiversidade (um parecer para cada arranjo) (compreende todas as atividades), analisando o nível 
de engajamento dos participantes (especialmente da organização âncora) ao longo do processo de construção 



 

 

 

do Plano, o potencial de articulação das organizações líderes de cada arranjo e a viabilidade dos planos 
elaborados.  

Observação: o modelo a ser utilizado para os relatórios de acompanhamento e os pareceres deverão ser 
propostos previamente e aprovados pelo FUNBIO antes da submissão dos respectivos produtos.   

Os produtos deverão ser submetidos em meio eletrônico, em português e nos formatos doc e/ou pdf. Dados 
numéricos dispostos em tabelas devem ser disponibilizados em MS-Excel, e caso haja imagens, as mesmas 
devem ser disponibilizadas, também separadamente, e em alta resolução. Caso sejam confeccionados mapas, 
os respectivos arquivos georreferenciados (shapes etc.) devem ser disponibilizados à Gerência do Programa 
COPAÍBAS. 

 

7. INSUMOS 

O FUNBIO deverá fornecer toda a documentação do Programa necessária à realização das atividades e entrega 
dos Produtos. A consultoria deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico e material, bem 
como o local para realização das atividades e insumos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços ora 
pactuados. 

Passagens, diárias, e recursos para a realização de todas as etapas da elaboração dos planos como: as oficinas, 
coffee-breaks, materiais de papelaria, refeições, materiais de copa/cozinha, entre outros deverão estar 
contemplados pela proposta, incluindo locação de salas, equipamentos necessários para realização das 
oficinas e veículos.  

 

8. QUALIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: 

A CONTRATADA deverá possuir experiência de capacitação em metodologia Value Links B e Moderação e 
facilitação de processos participativos, além da implantação de planos de negócio, planos operacionais que 
contribuam para o desenvolvimento de cadeias e metodologias voltadas ao desenvolvimento de 
competências em gestão e comercialização. Para a elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Arranjos 
Produtivos da Sociobiodiversidade, a CONTRATADA é responsável por formar uma equipe técnica robusta com 
capacidade e experiência comprovada em elaboração de Planos e Projetos com facilitação de processos para 
o desenvolvimento de capacidades em organizações públicas e privadas, domínio de instrumentos para 
promoção de cadeia de valor e arranjos produtivos, metodologias participativas para o desenvolvimento de 
negócios, experiência com múltiplos atores públicos e privados, agricultores familiares e comunidades 
tradicionais. 

Deverá ser proposta a composição da “equipe principal”, sendo ao menos 1 coordenador(a) e 5 técnico(a)s 
com expertise em cadeias trabalhadas pelas organizações apoiadas. O coordenador, líder das atividades, 
deverá centralizar a comunicação junto ao FUNBIO. Além da equipe principal, a consultoria poderá prever a 
contratação de serviços de mídia e diagramação para materiais de suporte ao processo.  

É fundamental que a equipe tenha experiência com moderação de eventos / cursos / oficinas ligadas a temas 
socioambientais. Orienta-se que os consultores que facilitarão as oficinas para aplicação da metodologia Value 
Links B não possuam relação direta com os arranjos produtivos, a fim de manter a neutralidade diante dos 
atores participantes e evitar vieses nas decisões tomadas. 

 

Ademais, o perfil desejável da equipe deve corresponder aos seguintes critérios: 



 

 

 

Profissional 1: Coordenador(a) do Trabalho 

Formação Acadêmica e/ou especialização 

Graduação em Biologia, Ecologia, Geografia, Agronomia, Engenharia Agrônoma, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Ciências Sociais, Administração, Ciências 
Econômicas, Antropologia, ou áreas relacionadas. 

Pós-graduação em Biologia, Ecologia, Geografia, Agronomia, Engenharia Agrônoma, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Ciências Sociais, Administração, Ciências 
Econômicas, Antropologia, ou áreas relacionadas. 
Experiência profissional 
a) Aplicação na metodologia Value Links B, b) Modelagem de negócios de base comunitária e 
Gestão de Negócios socioambientais e empreendedorismo; c) Desenho e implementação de 
processos participativos; d) Acesso a mercados; e) Acesso a recursos financeiros; f) Articulação de 
redes e condução de iniciativas com atores que ocupam diferentes funções nas cadeias de valor 
(operadores/empreendedores, compradores, prestadores de serviço, promotores, reguladores, 
etc.).  

 

Profissionais 2, 3, 4 , 5 e 6 (e demais, caso a equipe inclua outros profissionais)  

Formação Acadêmica e/ou especialização 

Graduação em Biologia, Ecologia, Geografia, Agronomia, Engenharia Agrônoma, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental, Ciências Sociais, Administração, Ciências 
Econômicas, Antropologia, ou áreas relacionadas 

Experiência profissional  
a) Conhecimento aprofundado em uma ou mais das seguintes cadeias de valor: cacau, açaí, 
castanha do brasil, pirarucu, borracha, polpas de frutas, óleos vegetais, mel, baru, babaçu, pimenta, 
guaraná*; b) Aplicação da metodologia Value Links B;  e c) Facilitação de processos participativos e 
inclusivos; d) Modelagem e gestão de empreendimentos da sociobiodiversidade; e) Acesso a 
mercados públicos e/ou privados.  

* No que toca à experiência nas cadeias mencionadas, busca-se complementaridade entre os profissionais técnicos que 
compõem a equipe. 

 

9. PRAZO 

Os produtos desta consultoria serão base para a contratação dos Planos de Desenvolvimento de Arranjos da 
Sociobiodiversidade prioritários do Programa COPAÍBAS. As atividades descritas neste TdR serão 
desempenhadas por prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura do contrato, de acordo 
com o cronograma de entrega dos produtos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. CRONOGRAMA DE ENTREGAS E PAGAMENTOS 

O prazo máximo de execução dos trabalhos/serviços será de 120 (cento e vinte) dias, a partir da assinatura 
do contrato, conforme cronograma abaixo: 

N° Produto 

Prazo de entrega 
(dias a partir da 
assinatura do 

contrato) 

% do valor 
do contrato 

1 Plano de Trabalho 7 20% 

2 Planejamento das oficinas e reuniões bilaterais com 
cada arranjo 25 15%  

3 Material de Apoio 30 10% 

4 Relatório Parcial de Acompanhamento 60 10% 

5 Relatório Final de Acompanhamento 90 15% 

6 15 Pareceres acerca dos Planos de Desenvolvimento 
de Arranjos da Sociobiodiversidade elaborados  90 30% 

 

A forma de remuneração dos serviços é por preço global, inclusos no custo da contratação a remuneração dos 
serviços prestados e quaisquer outros insumos necessários à execução dos trabalhos, bem como impostos, 
taxas, seguros e etc. 

A consultoria deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, em meio digital (por e-mail, 
para contratos@funbio.org.br), devidamente aprovados pelos responsáveis técnicos mencionados no item 11. 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, da nota fiscal 
e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo 
recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com as especificações 
solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso). 

 

11. ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 

O acompanhamento dos serviços dar-se-á pela Gerência do Programa COPAÍBAS e equipe que emitirão 
parecer sobre a execução. A equipe técnica terá 5 dias úteis para avaliar cada produto, após a entrega pela 
contratante.  

  


