Termo de Referência de Contratação de Pessoa Jurídica
N.º: 1306/2022
Objetivo
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultoria especializada
de orientação estratégica, para co-criação, com a equipe da Conexsus, de estratégia de
atuação da Conexsus para se relacionar com organizações indígenas.
A Conexsus considera as organizações comunitárias indígenas como integrantes da sua
base de atuação desde o início de suas atividades. Os povos indígenas são protagonistas
prioritários da conservação e manutenção de florestas e biomas em todo o Brasil,
contribuindo para tanto também – mas não somente – por meio de suas práticas
produtivas tradicionais e culturalmente diferenciadas. Ao mesmo tempo, estas atividades
são de alta relevância para as estratégias de autonomia, identidade cultural e
sustentabilidade dos povos indígenas e de seus territórios. Além disso, as organizações
indígenas desempenham um papel de destaque em algumas cadeias de valor
emblemáticas da sociobiodiversidade, tais como a da castanha do Brasil.
Já no mapeamento inicial de mais de mil negócios comunitários pelo Desafio Conexsus
haviam sido identificadas 99 organizações de todo o Brasil com participação de
populações indígenas, 50 das quais localizadas inteiramente no bioma Amazônia.
Na sequência, organizações indígenas e seus parceiros locais e/ou regionais seguiram
participando de diferentes iniciativas desenvolvidas pela Conexsus, sem que, no entanto,
houvesse uma abordagem específica que levasse em conta as peculiaridades destas
organizações. Porém, estamos desenvolvendo a percepção de que uma abordagem com
estas características seria oportuna e necessária. A presente contratação deve aportar
elementos estruturantes para esta construção.
Para tanto, a consultoria deverá, primeiramente, conhecer e analisar criticamente as
ações em andamento que envolvem organizações indígenas na Conexsus e, em
seguida, elaborar uma estratégia revisada.

Descrição dos Serviços
As principais atividades a serem realizadas pela consultoria para orientação estratégica
da atuação da Conexsus em iniciativas que envolvem organizações indígenas. São
esperadas as seguintes atividades:

1. Realizar uma análise dos dados das organizações indígenas (produção, faturamento,
nº de associados, parceiros, etc.) que já participaram ou estão atualmente envolvidas
em iniciativas da Conexsus, visando dimensionar e caracterizar a presença destas
organizações na base da Conexsus.
2. Priorizar até três iniciativas em andamento na Conexsus que serão acompanhadas

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

de forma mais sistemática ao longo da consultoria (em alinhamento com outra
consultoria que está realizando levantamentos em campo).
Identificar e caracterizar, no âmbito das iniciativas prioritárias e com foco na agenda
da Conexsus, parceiros locais ou regionais com expertise na assessoria e no apoio a
negócios comunitários indígenas (já atuando em parceria com a Conexsus ou
potenciais).
Analisar e caracterizar, com foco na agenda da Conexsus, possibilidades de
articulação com as organizações de representação dos povos indígenas, tais como
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), entre outros, em nível nacional ou
estadual.
Analisar e caracterizar, com foco na agenda da Conexsus, possibilidades de
articulação com órgãos governamentais com responsabilidade nos temas relevantes,
tais como a Funai.
Acompanhar as iniciativas prioritárias listadas acima, no sentido de orientar o seu
bom desenvolvimento, identificando e assessorando insumos e apoios e
implementando ajustes. Isso pode incluir visitas de campo a algumas das iniciativas
prioritárias. As visitas serão planejadas em conjunto com a Conexsus, que será
responsável pelos custos de deslocamento, hospedagem e alimentação das
mesmas.
Analisar criticamente as abordagens e metodologias aplicadas nos diferentes eixos e
iniciativas da Conexsus até o momento (desenvolvimento de negócios, acesso a
mercados e a financiamento), no sentido de avaliar se estão se mostrando adequadas
e geradoras de resultados significativos para as organizações indígenas.
Desenvolver diretrizes e orientações para as estratégias da Conexsus que se
direcionem a ou envolvam negócios comunitários, considerando iniciativas próprias
e/ ou em parceria com outras organizações, bem como territórios e/ou cadeias de
valor prioritárias e o alinhamento com as políticas públicas e outras iniciativas cabíveis
(PNGATI, Catrapovos, etc.).
Participar reuniões de alinhamento com a equipe da Conexsus e com projetos que
envolvem a atuação com organizações indígenas.

Produtos
15 dias - ●
Até
30/06/2022
●
45 dias Até
25/07/2022

Apresentação do Plano de Trabalho - ( em formato word) 20%

●

Relatório final, com foco na consolidação das análises e 50%
nas recomendações para a atuação da Conexsus
(atividades 6 a 9). - (em formato word)

60 dias Até
20/08/2022

Relatório intermediário, com a descrição das atividades 30%
realizadas, frente ao estabelecido no plano de trabalho
do projeto, contemplando as atividades 1 a 5; - ( em
formato word)

Existe a possibilidade de realizar de viagens de acompanhamento das iniciativas
priorizadas. Eventuais custos estarão a cargo da contratante.

Período
O trabalho deverá ser executado até o dia 20 de agosto de 2022.

Valor
O/a proponente deverá apresentar uma proposta financeira, valor bruto, já incluso todos
os custos diretos e indiretos do proponente.

Entrega do Produto
Os produtos deverão ser entregues em formato digital, por e-mail, para o gestor do
projeto. O prazo para pagamento será de até 15 dias após aprovação de cada produto.
Condições de Contratações
-

Contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica;

-

As atividades e execução do escopo do presente TDR estão previstas o
período de 13 de (junho) de 2022 a 30 de junho de 2022;

-

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE compatível com o
escopo do serviço;

-

Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras
compatíveis com seu ramo de negócio;

-

Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da
contratação);

-

O trabalho a ser realizado utilizará exclusivamente meios, equipamentos,
materiais e instalações do proponente.

-

Os custos de deslocamento, alimentação e hospedagem (passagens e diárias)
do consultor durante viagens de campo ou reuniões serão custeados pela
Conexsus, em conformidade com a diretriz de viagem e prestação de contas
da Conexsus e com prévia autorização.

Qualificações Obrigatórias
•

•
•
•

•
•

•

Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada, por meio de apresentação
de portfolio de trabalho e/ou currículo profissional, atestados de capacidade
técnica, contratos anteriormente executados.
Disponibilizar equipe qualificada para executar o escopo da proposta.
Conhecimento e experiência de trabalho em atividades econômicas de
organizações comunitárias indígenas.
Conhecimento aprofundado sobre políticas públicas e atuação de organizações
indígenas e de apoio na agenda da atuação econômica de organizações
indígenas.
Compromisso com a entrega de resultados com qualidade, dentro dos prazos
estabelecidos.
Capacidade de trabalhar em equipe, boa capacidade de comunicação e empatia
nas relações com os negócios comunitários indígenas, suas lideranças e
membros;
Habilidade para lidar com opiniões divergentes e criatividade para contornar

imprevistos;
Capacidade de sistematização de conhecimento e elaboração de relatórios.

•

Diversidade e inclusão
Na Conexsus, acreditamos que a diversidade é essencial para a missão de desenvolver
o ecossistema de negócios comunitários rurais e ﬂorestais. Não importa cor, gênero,
idade, nacionalidade, orientação sexual ou deﬁciência, se você se identiﬁca com o nosso
propósito, venha construí-lo com a gente.
Candidatura
Proponentes devem enviar:
•
•
•

Proposta financeira; deve conter os dados da empresa: CNPJ, endereço, telefone
e e-mail
Currículo do/a proponente
A proposta deve ser enviada até́ o dia 30/06/2022 para o endereço de email: gestaoconexsus@conexsus.org

Sobre a Conexsus
A Conexsus – Instituto Conexões Sustentáveis - é uma organização da sociedade civil
de interesse público (OSCIP) que tem como missão ativar o ecossistema de negócios
comunitários de impacto socioambiental (NCIS), ampliando sua contribuição para a
geração de renda no campo e conservação de ﬂorestas e biomas naturais.
Estes negócios são cooperativas e associações produtivas que atuam nas cadeias da
alimentação saudável e sustentável, agroﬂorestal, da sociobiodiversidade e do
extrativismo, da pesca artesanal sustentável e do manejo ﬂorestal comunitário.
Entendemos que estas organizações geram benefícios ambientais, contribuindo para a
conservação de ﬂorestas e biomas, a resiliência dos territórios e a mitigação e
adaptação às mudanças do clima. Em termos sociais e econômicos, as organizações
geram renda em áreas rurais e de ﬂoresta, muitas vezes como única alternativa ao uso
predatório dos recursos naturais. Além disso, a organização comunitária fortalece as
comunidades e permite a manutenção de modos de vida diferenciados, tais como de
populações extrativistas e quilombolas, povos indígenas e agricultores familiares.
A Conexsus desenvolve suas iniciativas com foco em três eixos:

● Melhoria dos modelos de negócios comunitários;
● Acesso aos mercados através de novas parceiras mais igualitárias;
● Desenvolvimento de diversos instrumentos ﬁnanceiros adequados à realidade
destas organizações em suas distintas fases de amadurecimento.
Conheça mais sobre a Conexsus, e sobre o nosso trabalho, em nossa página
institucional: conexsus.org.
Motivado(a) a fazer parte desta missão e nos ajudar a construir o resto da história?
Junte-se a nós!

