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Objetivo da contratação 
 
Contratação de consultoria (pessoa física ou jurídica) especializada na área de manejo 
florestal para desenvolver os seguintes serviços/produtos: 
 

1 - Elaborar Mapas e sua base de dados para dar escopo a Plano de Manejo 
Sustentável (PMS), em área de babaçual estimada em 10.000 ha no município de 
Lago do Junco (área de atuação da Cooperativa dos Pequenos Produtores 
Agroextrativistas de Lago do Junco - COPPALJ e da Associação das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais de Lago do Junco e Lago dos Rodrigues - AMTR) e 3.000 ha 
no município de Bacabal (área de atuação da Associação Vencer Juntos com 
Economia Solidária - AVESOL).  
 

2 - Planejar e elaborar o/os Plano/s de Manejo Sustentável (PMS) das áreas de 
coleta de babaçu (Attalea speciosa) sob influencia do projeto “APL Babaçu” 
(subprojetos “Produção Diversificada e Processamento de Babaçu” e “SAFs Mulher 
e Sabonetes Babaçu Livre”). 
 

2 - Elaborar um Manual de boas Práticas em Manejo do Babaçu (Attalea speciosa). 
Planejar formato, linguagem, elaborar conteúdo, diagramar e apontar boas 
práticas de manejo e gestão do babaçu com o proposito de fomentar a extensão 
florestal e a produção sustentável. 

 
Antecedentes e contexto 
 
A Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA, é uma 

organização de natureza associativista, sem fins lucrativos e/ou econômicos, possui caráter 
regional, foi fundada e é dirigida por agricultores (as) extrativistas do coco babaçu, há 26 
anos. Estes sujeitos compõem e representam associações de mulheres extrativistas, 
comunidades quilombolas, associações de assentamentos, cooperativas de produção e 
comercialização, sindicatos rurais, associações de jovens e grupos produtivos informais. 

A instituição se dedicou originariamente aos sujeitos que tiveram, e ainda têm seus 
direitos de reprodução digna da vida, negados. Sua missão é desenvolver estratégia para 
ampliar o acesso ao direito à alimentação, educação e participação. E assim melhorar a 
qualidade de vida das famílias agroextrativistas de 18 municípios da região do Médio 
Mearim, tendo como bandeira a produção agrícola de base ecológica, o associativismo, 
cooperativos e o empoderamento de mulheres e juventude. 
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A microregião do Médio Mearim-MA, caracterizada pela ocorrência dos babaçuais 
(mata de cocais) associada à cultura agroextrativista tem como um cenário futuro bastante 
provável a perspectiva da região sucumbir ao modelo de desenvolvimento focado em 
crescimento econômico, baseado na substituição do ambiente florestal e sociocultural por 
grandes complexos agroindustriais caracterizados pela produção agropecuária de grande 
escala, monocultivos e exploração de gás e petróleo.  Essa perspectiva já amplamente 
adotada no Estado, amplifica a escala dos grandes vetores de emissão de gases de efeito 
estufa na Amazônia (desmatamento+queimadas+ pastagens/rebanho bovino).  

Para a região do Médio Mearim, assim como para outras regiões do Maranhão, o 
babaçu (Orbignya phalerata Mart.) é muito mais que uma palmeira importante no processo 
natural de regeneração e sucessão florestal da capoeira para a floresta secundária e um 
alimento estratégico para a sobrevivência da fauna silvestre. O babaçu é também uma 
espécie generosa para a população rural, que tradicionalmente utiliza seus frutos como 
alimento (mesocarpo, azeite) e matéria prima para a produção de sabão, carvão e outros 
bens de consumo. É ainda, um símbolo na luta dos agroextrativistas pelo acesso à terra e aos 
recursos naturais, representados especialmente pelas mulheres, quebradeiras de coco 
babaçu que criaram um  movimento para levantar a bandeira da conservação do ambiente 
dos babaçuais associado à sobrevivência do modo de vida e condições de reprodução social, 
econômica e cultural dessas comunidades, que encontram no babaçu, além de alimento, a 
possibilidade de geração de renda, por meio da comercialização do coco ou da amêndoa já 
beneficiada ou processada.  

Em buscar de estratégia de intervenção sob este cenário, em 2012 ASSEMA e mais 5 
organizações parceiras submeteu a proposta  APL BABAÇU: uma experiência das 
quebradeiras de coco babaçu da Pré Amazônia Maranhense, à Chamada Pública de Projetos 
Produtivos Sustentáveis, lançada pelo Fundo Amazônia/BNDES, com o objetivo de contribuir 
para a conservação e manejo sustentável do ambiente florestal dos babaçuais na Pré-
Amazônia Maranhense, por meio de sistemas produtivos de baixo impacto, vinculados a 
empreendimentos econômicos articulados no Arranjo Produtivo Local do Médio Mearim. 

A proposta foi selecionada, e após muitas formalidades serem cumpridas, estamos 
iniciando as atividades em 2016. E para tanto contrataremos consultoria com foco no 
manejo florestal para desenvolver os serviços e produtos objeto deste TDR. 

Para ASSEMA, é importante fortalecer e adquirir “musculatura” nas estratégia de 
formação de arranjos produtivos locais em torno da cadeia de valor do babaçu e outros 
produtos oriundos dos sistemas integrados de produção nos babaçuais, o que constituir-se-á 
em uma grande contribuição para a inclusão socioprodutiva e superação da pobreza nessa 
região.  
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Resultados e produtos esperados 
 
Três produtos são esperados dessa consultoria: 
 

Serviços 
 

Produtos Total Prazo Pagamento 

 
 
 
 
 
 
1. Elaborar Mapas e sua base 
de dados para dar escopo a 
Plano de Manejo Sustentável 
(PMS), em área de babaçual.  
 
  

1.1 - Um (01) mapa para 
10.000 ha no município de 
Lago do Junco (área de 
atuação da Cooperativa 
dos Pequenos Produtores 
Agroextrativistas de Lago 
do Junco - COPPALJ e da 
Associação das Mulheres 
Trabalhadoras Rurais de 
Lago do Junco e Lago dos 
Rodrigues - AMTR). 
1.2 - Um (01) mapa para 
3.000 ha no município de 
Bacabal (área de atuação 
da Associação Vencer 
Juntos com Economia 
Solidária - AVESOL). 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
Até 180 dias a 
contar da 
assinatura do 
contrato de 
serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Planejar e elaborar o e/ou os 
Plano/s de Manejo Sustentável 
(PMS) das áreas de coleta de 
babaçu (Attalea speciosa) sob a 
influencia do projeto “APL 
Babaçu” (subprojetos 
“Produção Diversificada e 
Processamento de Babaçu” e 
“SAFs Mulher e Sabonetes 
Babaçu Livre”). 

 
 
 
2.1 - Plano/s de Manejo 
Sustentável (PMS) 

Considera-se que 
dependendo do 
mosaico de 
atividades e suas 
respectivas 
formas de 
ocupação da 
terra, poderá 
haver um ou mais 
Planos de Manejo 
do Babaçu. 

 

 
 
Até 180 dias a 
contar da 
assinatura do 
contrato de 
serviço. 

3. Planejar formato, linguagem, 
elaborar conteúdo, diagramar e 
apontar boas práticas de 
manejo e gestão do babaçu 
com o proposito de fomentar a 
extensão florestal e a produção 
sustentável. 

3.1 - Manual de boas 
Práticas em Manejo do 
Babaçu (Attalea speciosa). 

 
1 

Até 180 dias a 
contar da 
assinatura do 
contrato de 
serviço. 
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Especificação da Consultoria 

 Nível superior completo na área do conhecimento de Ciências Agrárias ou Ciências 
Exatas ou Ciências da Terra;  

 Experiência profissional na área do objeto da consultoria; 

 Experiência com sistemas de informação softwares e conhecimentos em 
geoprocessamento;  

 Conhecimento de ferramentas simples capaz de ajudar na gestão do manejo 
florestal;  

 Experiência com metodologias participativas acessíveis a comunidades tradicionais 

 Ter facilidade em comunicação em linguagem acessível a comunidades rurais 
 
Modalidade e Vigência do Contrato 
Contratação temporária por produto, com vigência de 180 dias, observando-se, para o 
desembolso financeiro, a cronologia indicada no cronograma de atividades acordado entre 
as partes. O cronograma de atividades poderá ser ajustado à dinâmica de desenvolvimento 
do trabalho, mediante decisão conjunta entre a consultoria e a ASSEMA. 
 
Local de Trabalho 
O trabalho será desenvolvido nos municípios de Lago do Junco, Bacabal e Pedreiras, sem 
obrigatoriedade de permanência fixa nos mesmos. Certamente haverá necessidade de 
realizar viagens programadas para estes municípios, realizar reuniões nas comunidades e na 
ASSEMA. 
 
Forma de Pagamento 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos, por meio de transferência 
eletrônica em conta correte, de titularidade do (a) consultor (a) contratado (a). No caso de 
ser pessoa jurídica a conta deverá ser de titularidade da empresa. Caso julgado necessário a 
Contratante poderá liberar até 5% do valor global dos serviços no ato da assinatura do 
contrato.  
As despesas referentes ao deslocamento, alimentação e hospedagem serão de 
responsabilidade do (a) consultor (a) contratado (a). 
 
Processo de seleção:  
Os currículos recebidos dentro do prazo previsto serão avaliados em duas etapas a seguir 
descritas, de acordo com os critérios estabelecidos no item “Especificação de Consultoria” 
do Termo de Referência. 
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Etapa 1: Nesta fase, os currículos serão analisados para verificação do cumprimento dos 
requisitos obrigatórios (e, portanto, eliminatórios), de acordo com as qualificações 
profissionais obrigatórias de formação acadêmica e experiência profissional informadas no 
item Especificação de Consultoria deste Termo de Referência. 

 
Etapa 2: Nesta fase, os currículos selecionados deverão apresentar uma proposta técnica 
para execução dos serviços, aquela que melhor atender aos objetivos deste termo e obtiver 
a melhor avaliação custo benefício, será contratado para execução dos serviços.  
 
Disposições Gerais 

 Os currículos deverão ser enviados para o endereço gentedefibra@assema.org.br, 
com a identificação: “CV para Termo de Referência Nº 01/2016/Consultor 
Modalidade – Produto”.  

 Prazo de envio dos currículos de 26/09 a 10/10/2016. 

 Divulgação do resultado até 14/10/2016. 

 Locais de divulgação - mural interno, site, face e-mail institucional. 

 A ASSEMA reserva-se o direito de não considerar válidos aqueles currículo que não 
preencherem os requisitos mínimos necessários. 

 
 
 

Pedreiras –MA, 23 de setembro de 2016. 
 
 
 
 

P/P Associação em Áreas de Assentamento no Estado do Maranhão – ASSEMA 
 

 
 
 

Raimundo Ermino Netos 
Coord. Geral da ASSEMA 

mailto:gentedefibra@assema.org.br

