
  

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Consultoria técnica para Assistência Técnica (ATER) voltada a consolidação e 
manutenção dos SAFs 

 

IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

1. Número 001/2017 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATANTE 

2.1. Contratante: IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas 

2.2. Endereço: Rodovia Dom Pedro I km 47 Bairro Moinho no Município de  

           Nazaré Paulista - SP  

2.3. Nome do responsável: Eduardo Humberto Ditt 

 

3. METODOLOGIA DE QUALIFICAÇÃO E SELEÇÃO:  

Consultor – Função: Extensionista de campo  

 

4. ANTECEDENTES 

4.1. Aspectos gerais do projeto 

 

O projeto visa a consolidação de 51 ilhas de Café com Floresta na região do Pontal 
do Paranapanema com um sistema inovador, pioneiro e com grande potencial de ser 
um multiplicador para a região, com isso contribuir para a busca de informações e 
sistemas ideais para a viabilidade da Agricultura Familiar, executado pelo IPÊ – 
Instituto de Pesquisas Ecológicas por meio do convênio firmado com a Fundação 
Banco do Brasil. 

5. OBJETIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
O consultor deverá auxiliar os técnicos durante a visita (ATER) realizando as 
atividades necessárias junto aos agricultores beneficiários, implantação, 
monitoramento e manejo dos sistemas agroflorestais desenvolvidos no escopo do 
projeto.  

 

 

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSULTOR 



  

 
 

6.1. Demarcação e diagnóstico das propriedades: O consultor deverá realizar 
visitas a campo para auxiliar e apoiar a Coordenação Geral e os técnicos do Projeto, 
nas atividades de delimitação das áreas consolidadas dos SAF’s, bem como auxiliar 
nas atividades de campo. 

6.2. Apoio à elaboração do detalhamento do projeto de SAF: O consultor, a partir 
das visitas em campo e dos dados obtidos, deverá auxiliar a coordenação do projeto 
na elaboração do detalhamento do projeto de SAF, opinando e colaborando com a 
formação dos seguintes parâmetros: 

 Auxiliar no cronograma de consolidação; 

 Auxiliar na logística de distribuição e utilização de insumos, mudas, 
equipamentos, a partir de discussões com a contratante seguindo orientações da 
coordenação do projeto; 

6.3. Assistência técnica e acompanhamento dos SAF’s que serão 
consolidadas: O consultor deverá prestar assistência técnica às famílias, 
orientando na consolidação e manutenção do SAFs conforme orientação da 
coordenação do projeto.  

 

6.3.1. Apoio aos beneficiários 

O consultor deverá realizar pelo menos uma visita por mês a todas as propriedades 
que forem designadas pela instituição proponente. De acordo com a necessidade de 
acompanhamento de cada propriedade. 

Nas visitas, o contratado, sob a orientação da Coordenação do Projeto, deverá: 

a) Auxiliar na demarcação das áreas onde serão consolidadas dos SAFs. 

b) Transmitir orientações à empresa contratada que fará o preparo de solo sobre 
a qualidade do preparo, prezando pelo bom serviço prestado, além do controle de 
horas máquinas; 

c)  Auxiliar a coordenação, acompanhando todas as fases de consolidação, 
desde preparo de solo, entrega de insumos, mudas, equipamentos etc; 

d) Auxiliar a coordenação e outros técnicos envolvidos no projeto na 
consolidação e manejo dos SAFs em todo período do projeto;  

e) Preencher ficha que será fornecida pela instituição logo após a contratação, 
contendo as principais observações verificadas e orientações fornecidas aos 
beneficiários do projeto. 

f) Descrever o acompanhamento do progresso nas consolidações dos SAF’s, na 
realização das atividades e de alcance das metas; 

g) Entregar as fichas de visitas realizadas no período; devidamente preenchidas 
e assinadas, assim como a tabela resumida com as informações sobre a atividade 
realizada no mês; 

 

O consultor deverá elaborar relatórios, nos quais deverá descrever as atividades 
realizadas nos itens (a) a (g) acima. 

 

 

 



  

 
7. PRODUTOS E PRAZOS 

 

PRODUTO Descrição Prazo 

1 Relatório parcial, com a descrição 
das atividades realizadas no 

período, contendo em seu anexo. 

4 meses de execução das 
atividades  

2 Relatório conclusivo de todos os 
itens. 

Finalização do Projeto 

 

 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

Os relatórios conclusivos ou parciais deverão ser entregues em uma via impressa e 
via digital (em DVD, dispositivo USB ou compatível), em arquivo Word do MS-Office 
ou versão compatível, aberto para formatação.  

Os relatórios e as fotos dos relatórios deverão ser entregues em seus formatos 
originais à coordenação do projeto. 

 

9. PERÍODO DA CONTRATAÇÃO 
 

A contratação terá a duração de 07 (sete) meses. 

 

10. INSUMOS A SEREM FORNECIDOS PELA CONTRATANTE  

IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas fornecerá: 

 Contatos e endereços dos beneficiários 

 Estrutura de escritório para elaboração de relatórios e demais documentos 
(espaço, mesa, computador, acesso a internet, papel, impressora e veículo 
para trabalho podendo ser compartilhado entre os técnicos envolvido no 
projeto). 

 

11. PERFIL DO PROFISSIONAL  

 
O profissional deverá ter formação superior em Biologia, Agronomia, Engenharia 
Florestal ou afins. O profissional deverá ter conhecimentos em assistência técnica 
(ATER), com agricultura familiar e, preferencialmente conhecimentos em 
implantação, manejo de SAFs e/ou acompanhamento de SAF’s com finalidades 
produtivas. O profissional deverá possuir CNH categoria  AB. 
 
12. REMUNERAÇÃO E NÚMERO DE HORAS TÉCNICAS  

 

O pagamento pela prestação de serviço será mensal com parcelas iguais por todo o 
período de contratação e será realizado após a entrega dos relatórios contendo 
informações dos trabalhos realizados e aprovação dos produtos (Relatórios 
mensais, de acordo com o item 7, produtos e prazos). O contratado deverá prestar 
serviços quanto sejam suficientes para execução plena do objeto. 
 
 



  

 
13. ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DOS TRABALHOS DO CONSULTOR 

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizada pelo Coordenador do 
Projeto designado pelo IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas. A conferência e 
aceitação dos produtos a serem entregues será feita pelo gestor técnico do projeto.  

 

14. CONDIÇÕES GERAIS 

As despesas de alimentação, hospedagem e impostos serão de responsabilidade do 
consultor. 

Os currículos e deverão ser encaminhados via e-mail para Sra. Aíres Aparecida 
Cruz  no seguinte endereço eletrônico: aires@ipe.org.br 

Em caso de dúvidas: Tel (18) 3282 3924 - ou email aires@ipe.org.br, falar com Aíres 
Aparecida Cruz 
 

 
Nazaré Paulista, 24/01/2017. 

 

 
 

Eduardo Humberto Ditt 
Secretario executivo  


