
 

 

 

 
 
TERMO DE REFERÊNCIA 
 
PROPOSTA DE INTERVENÇAO COM RECORTE DE GÊNERO – PROJETO CACAU 
FLORESTA  
 
 
 
1. Sobre a The Nature Consevancy (TNC) 
 
 
A The Nature Conservancy (TNC) é uma organização global de conservação ambiental 
dedicada à preservação em grande escala das terras e água das quais a vida depende. Guiada 
pela ciência, a TNC cria soluções inovadoras e práticas para os desafios da atualidade, para que 
a natureza e as pessoas possam prosperar juntas. Trabalhando em 73 países, a organização 
utiliza uma abordagem colaborativa, que envolve comunidades locais, governos, setor privado e 
outros parceiros. No Brasil, onde atua há mais de 30 anos, a TNC promove iniciativas nos 
principais biomas, com o objetivo de compatibilizar a conservação dos ecossistemas naturais 
com o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. O trabalho da TNC concentra-se em 
ações ligadas à Agropecuária Sustentável, Segurança Hídrica e Infraestrutura, além de 
Restauração Ecológica e Terras Indígenas. Saiba mais sobre a TNC em http://www.tnc.org.br 
 
 
2. Contexto  
 
A TNC desenvolve desde 2013, o Projeto Cacau Floresta no município de São Félix do Xingu, 
no sudeste do Estado do Pará, no bioma Amazônia brasileira. O objetivo desse Projeto é criar 
alternativas ao desmatamento junto à agricultura familiar e promover a restauração florestal via 
sistemas agroflorestais baseados na cultura do cacau e garantir a melhoria de vida dos 
produtores via aumento de renda e segurança alimentar. Os principais parceiros institucionais do 
Projeto são as empresas de processamento de cacau e produtoras de chocolate, como a 
Mondelez International e a Olam Cocoa, além do programa britânico “Partnership for Forests” e 
o Instituto Humanize . Atualmente o Projeto tem apoiado aproximado 250 famílias de produtores 
de cacau via treinamentos e assistência técnica em boas práticas de manejo de cacau e de 
sistemas agroflorestais, com restauração florestal nos municípios de São Félix do Xingu e 
Tucumã.  
. 
 
3. Objetivo Geral 
 
O presente Termo de Referência tem como objetivo selecionar prestadora de serviços para 
desenvolvimento de uma estratégia de equidade de gênero junto às produtoras e produtores 
rurais que fazem parte do do Projeto Cacau Floresta da TNC (The Nature Conservancy) e 
estruturar plano de ação focado no objetivo coletivo das mulheres do território.  
 
4. Objetivos Específicos  
 
• Objetivo específico 1: realizar alinhamento inicial para definição de plano de trabalho, 
cronograma, lista de contatos estratégicos e questionário semiestruturado de diagnóstico inicial. 
• Objetivo específico 2: realização de diagnósticos do contexto de cada uma das 3 
comunidades (especificidades a serem mapeadas, deverão ser alinhadas juntamente com a 
contratante). 
• Objetivo específico 3: realização de 3 oficinas (uma em Tucumã e duas em São Félix do 



 

 

 

Xingu), envolvendo de 70 a 100 mulheres no total. O objetivo das oficinas é o mapeamento das 
aspirações individuais e coletivas, suas conexões e desenvolvimento participativo de plano de 
ação. 
• Objetivo 4: realização de oficina de formação e sensibilização da ATER sobre a relação 
com as mulheres do território, envolvendo 15 a 20 técnicos locais – a ser realizada em Tucumã. 
 
 
5. Área de abrangência  
 
A área de abrangência desta prestação de serviços serão os municípios de São Félix do Xingu e 
Tucumã, PA. As comunidades atendidas residem na zona rural destes municípios. Em tucumã 
as propriedades se encontram em média a 20 quilômetros da sede do município. Já em São 
Félix do Xingu, a vila Nereu e Xadá possuem distância média de 50 quilômetros da sede do 
município, cada uma. 
 
 
6. Atividades 
 
6.1. Atividade 1 – Alinhamento inicial 
 
Objetivos: Compreender o contexto anterior do trabalho da TNC do território, alinhar e definir 
especificidades de produtos por etapas, definição de datas de início e término do trabalho com 
datas de validações intermediárias, definir diretrizes de comunicação com contratante, equipe de 
campo e comunidades, compartilhamento de documentos e contatos relevantes para execução 
do trabalho, alinhar objetivos principais do trabalho de campo e especificidade de olhar para 
diferentes contexto. 
 
Período estimado para execução: 
Quatro horas. 
 
 
6.2. Atividade 2 – Diagnóstico 
 
Objetivos: Fornecer subsídios à elaboração da oficina para mulheres e da atividade com os 
responsáveis pela ATER, mapeando previamente realidade atual, rotina, características de 
organização social e de trabalho, desejos, potencialidades, oportunidades, desafios do trabalho 
entre as mulheres. 
 
Equipe prevista: Uma mulher. 
 
Período estimado para execução: Cinco dias por comunidade (40 horas/comunidade). 
 
Serão diagnosticadas 3 comunidades ao todo: mulheres do município de Tucumã, Vila Nereu e 
Vila Xadá em São Félix do Xingu. 
 
Detalhamento: 
Observação participante sobre a vida das mulheres, o território, as relações sociais e a ATER: 
• Suas origens e de seus antepassados; 
• Conhecimentos ancestrais; 
• Ocupações atuais (atividades diárias e sazonais); 
• Relação com a produção de cacau; 
• Relação com a ATER; 
• Desejos e problemas; 
• Lideranças e conflitos; 
• Relações com os homens; 



 

 

 

• Meios de locomoção; 
• Recursos disponíveis no território 
• Outros atores da região. 
 
Observação: Necessário um intervalo mínimo de 20 dias para processamento das informações e 
elaboração das 
oficinas a partir da finalização da atividade 02. 
 
6.3. Atividade 3 – Oficinas 
 
Objetivos: Mapear sonhos individuais e coletivos, avaliar conexões entre eles e elaborar um 
plano de ação conjunto. 
 
Equipe prevista: Duas mulheres  
 
Período estimado para execução: Dois dias de oficina por comunidade (16 horas/comunidade) 
Total de 3 oficinas:  

o Município de Tucumã;  
o Vila Nereu, São Félix do Xingu; 
o Região do Xadá, São Félix do Xingu. 

 
 
Detalhamento: 
1º dia de oficina: 
• Exploração dos sonhos adormecidos e esquecidos de cada uma; 
• Compartilhamento dos sonhos e sonhos coletivos; 
• Existem conexões? 
2º dia de oficina: 
• Se as conexões não existem ou são tênues... 
o Foco nos planos individuais e diretrizes de desenvolvimento ao plano pessoal de cada mulher 
e comunidade; 
o Avaliar possibilidades de exploração do feminino, problemas recorrentes, fortalecimento 
feminino. 
• Se as conexões existem... 
o Avaliação rápida e priorização de demandas. 
o Elaboração de Plano de Ação Coletivo. 
 
 
6.4. Atividade 4 – ATER e Mulheres 
 
Objetivos: Espaço de formação e sensibilização da ATER sobre a relação com as mulheres do 
território 
 
Equipe prevista: Um homem e uma mulher (que participou do trabalho de escuta das mulheres) 
 
Período estimado para execução: Um dia (8 horas) 
 
Detalhamento: 
• Etapa preparatória 
o Aplicação de questionário prévio; 
• Parte 01 
o Momento de escuta ativa: mapear demandas, dificuldades e desafios potenciais, acolher os 
responsáveis pela ATER; 
o Apresentação do contexto de gênero das comunidades atendidas. 
• Parte 02 
o Formação: Aspectos gerais sobre gênero; desigualdades associadas ao gênero; potenciais do 



 

 

 

trabalho conjunto; ações práticas. 
 
 
7. Produto 
 
Produto 01: Documento contendo plano de trabalho do projeto, cronograma, lista de contatos 
estratégicos, questionário semi estruturado de diagnóstico inicial – a ser entregue na primeira 
quinzena de março de 2020. 
 
Produto 02: Documento contendo diagnóstico do contexto de cada comunidade (especificidades 
específicas a serem mapeadas, deverão ser alinhadas juntamente com a contratante) e relatório 
das atividades realizadas – a ser entregue na primeira quinzena de abril de 2020. 
 
Produtos 03: 
• Três oficinas de dois dias por comunidade envolvendo no total de 70 a 100 mulheres – a serem 
realizadas até primeira semana de maio de 2020; 
• Relatório com o detalhamento da oficina e Plano de Ação de cada comunidade – a ser 
entregue até terceira semana de maio de 2020.  
 
Produtos 04: 
• Resultado do questionário aplicado previamente; 
• Oficina com responsáveis pela ATER – a ser realizada até primeira quinzena de maio de 2020; 
• Relatório da atividade; 
• Sugestões de práticas para a equipe – incluindo elaboração de guia básico de como melhor 
trabalhar na abordagem de gênero na assistência técnica. 
 
 
Observações sobre os produtos: 
1) Os relatórios produzidos deverão ser entregues em sua versão PDF e na versão para edição 
de texto (Word). 2) Os textos deverão ser produzidos e entregues em editor de texto Word ou 
compatível; planilhas e cálculos gerados Excel ou compatível.  
3) As figuras apresentadas nos relatórios deverão também ser enviadas no arquivo original em 
que foram geradas.  
4) Os textos deverão ser redigidos seguindo as regras de Língua Portuguesa, de forma clara e 
concisa. 
 
 
8. Cessão/Subcontratação 
 
É vedado ao Contratado qualquer tipo de subcontratação. 
 
 
9. Critério de Avaliação da Proposta  
 
A avaliação das propostas considerará o teor técnico apresentado, a experiência da proponente 
em relação ao serviço demandado, a capacidade operacional e o valor final da proposta. 
 
 
10. Valor, Reembolso e Pagamento 
 
a. Valor do Contrato 
 
O valor total do contrato a ser firmado será o valor da Proposta vencedora e deve incluir todos os 
custos para a realização de todas as atividades e produtos, por todos os bens e equipamentos 
utilizados e fornecidos e por todos os gastos incorridos para a execução do serviço. Deste valor 



 

 

 

serão retidos os descontos previstos em lei. 
 
b. Reembolso de Despesas 
 
A TNC não pagará nenhuma quantia para reembolso de gastos incorridos para a execução 
dos serviços previstos. 
 
c. Condições de Pagamento 
 
Após aprovação de cada produto, conforme estipulado em contrato, o contratado Pessoa 
Jurídica deverá apresentar Nota Fiscal (NF). Para Contratados Pessoa Física, será emitido 
o Recibo de Pagamento Autônomo (RPA). Para fins de RPA, o mesmo só poderá ser 
emitido até dia 15 de cada mês, seguindo trâmite de retenção de impostos. Do valor bruto 
da NF ou RPA serão retidos os descontos previstos em lei. 
 
Todos os pagamentos serão realizados em até 10 dias úteis após entrega da solicitação 
completa de pagamento ao Setor Financeiro da TNC, a ser feita pelo gestor do contrato da TNC. 
O pagamento será realizado via transferência bancária para conta em nome do titular 
contratado. 
 
IMPORTANTE: para Pessoa Jurídica, a conta deve estar em nome da própria Pessoa 
Jurídica, e não de seus gestores ou proprietários. 
 
11. Propriedade de Documentos e Dados 
 
Tudo o que for produzido através do Contrato de Prestação de Serviços será de propriedade 
exclusiva da TNC, independentemente do valor. 
 
12. Envio da Proposta Técnica e Financeira (Proposta) 
 
A Proposta deverá atender a todos os requisitos descritos nesse TDR, contendo 
obrigatoriamente os itens listados abaixo: 
• Proposta em papel timbrado, intitulada “PROPOSTA DE INTERVENÇAO COM 
RECORTE DE GÊNERO – PROJETO CACAU FLORESTA”, aos cuidados de Thais Ferreira 
Maier, Especialista em Restauração, por meio do endereço eletrônico tferreira@tnc.org, até 
o dia 30/01/2020; 
• Portfólio do Proponente, apresentando sua experiência e currículo dos membros da 
equipe que atuarão no âmbito do Contrato; 
• Os anexos A e B. 
 
 
Nota: As Propostas que não atenderem aos requisitos descritos nesse TDR serão 
automaticamente desclassificadas do processo de seleção. 
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Anexo A: Dados do Proponente 
Anexo B: Proposta Financeira e Cronograma  



 

 

 

Anexo A: Dados do Proponente  
 

   A1 - Dados do Proponente – Contratação de Pessoa Jurídica que emitirá Nota Fiscal com CNPJ  
Razão Social: 
Tipo (com/sem fins 
lucrativos, empresa 
individual, etc.): 
Endereço/Cidade/Estado/ 
CEP: 
Nome/Cargo
 d
o Representante (pessoa 
que assinará o contrato): 

Telefone: 
E-mail: 
Nome/Cargo
 d
o Responsável pelo 
Contrato (se houver): 
  CNPJ: 
Inscr. Estadual (se houver): 
Nome do Banco, Nº da 
agência e Nº da conta (em 
nome da Razão Social da 
PJ): 

 
 
Anexo B: Proposta Técnica Financeira e Cronograma  
 
 

PROPOSTA TÉCNICA FINANCEIRA E CRONOGRAMA 

Objetivo geral do Contrato: [Já descrito no item 2 do TDR]  

Data Descrição de Produtos e Atividades Valor 

[dd/mm/aaaa] Produto 1: 
[Já descrito no item 8 do TDR]  

R$ [informar] 

Atividade 1.1: 

[Já descrita no item 6  do TDR]  



 

 

 

Atividade 1.2: 

[Já descrita no item 6 do TDR]  

 Produto 2: R$ 

Atividade 2.1: 

Atividade 2.2: 

 Produto 3: R$ 

Atividade 3.1: 

Atividade 3.2: 

 Produto 4: R$ 

Atividade 4.1: 

Atividade 4.2: 

 Produto 5: R$ 

Atividade 5.1: 



 

 

 

 
PROPOSTA TÉCNICA FINANCEIRA E CRONOGRAMA 

Objetivo geral do Contrato: [Já descrito no item 2 do TDR]  

Data Descrição de Produtos e Atividades Valor 

Atividade 5.2: 

Valor Total da Proposta (Deste valor serão retidos os descontos previstos em lei). R$ 

 
 
 


