Termo de Referência de Contratação de Pessoa Jurídica
Número 1611/2020

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para apoio na elaboração de modelo financeiro
para incubação de serviço de ATER por uma cooperativa de cacau no estado do
Pará.
Período: dezembro de 2020
Local: Remoto
1. Objeto
O objetivo desta proposta é apoiar a equipe da Conexsus no desenvolvimento de um
modelo financeiro para uma cooperativa de cacau no Pará, que viabilize a incubação de um
serviço de ATER como valor oferecido pela cooperativa aos produtores locais.
2. Atividades
A consultoria prevê a realização das seguintes atividades:
1. Sistematização e análise dos custos de implementação do modelo de ATER a ser
incubado (dados serão fornecidos pela Conexsus);
2. Análise de viabilidade financeira em diferentes cenários para incubação do modelo
de ATER desejado pela cooperativa;
3. Elaboração de modelo financeiro da cooperativa, indicando o cálculo do ponto de
equilíbrio para a internalização do modelo de ATER, assim como uma análise de
sensibilidade frente a variações nos itens mais sensíveis do fluxo de caixa.
3. Produtos
A consultoria deverá entregar os seguintes produtos:
Produto 1: Plano de trabalho.
Produto 2: Relatório com mapeamento dos diferentes cenários financeiros para
viabilização do novo modelo de negócios da cooperativa.
Produto 3: Modelo financeiro viabilizando a incubação do serviço de ATER pela
cooperativa.
4. Prazos e pagamentos

A consultoria deverá ser realizada em dezembro de 2020. Os pagamentos serão feitos
mediante aprovação dos produtos pela Supervisão Técnica do contrato, seguindo o
cronograma abaixo:

Produto

Prazo

Pagamento após
aprovação

Produto 1

04/12/2020

10%

Produto 2

11/12/2020

45%

Produto 3

18/12/2020

45%

5. Qualificação Técnica
A proponente deverá comprovar, por meio de apresentação de portfólio de trabalho e/ou
currículo profissional, atestados de capacidade técnica, contratos anteriormente
executados, as seguintes qualificações:
ii. Experiência com agricultura familiar e cooperativismo;
iii. Experiência em análises financeiras para modelagem de negócios;
6. Condições Gerais
Podem apresentar propostas somente pessoas jurídicas, que deverá apresentar o portfólio
da empresa e a seguinte documentação do responsável técnico indicado:
·

Cópia do diploma de Graduação;

·

Cópia de RG e CPF;

·

Informações para Contato: telefones, e-mail, endereço completo;

·

Currículo de no máximo duas páginas.

7. Insumos Necessários
O trabalho a ser realizado utilizará exclusivamente meios, equipamentos, materiais e
instalações do proponente.
8. Candidatura
Os proponentes devem enviar:
·
Proposta financeira; deve conter os dados da empresa: CNPJ, endereço, telefone e
e-mail, valor bruto, já incluso todos os custos diretos e indiretos do proponente.

·

Currículo do proponente

·
As propostas devem ser enviadas até́ o dia 23/11 para endereço de e-mail:
gestaoconexsus@conexsus.org

