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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO 

DE TODOS OS LOTES 

 

Lote 01: Centro Vocacional Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do Cacau 

– CVT CACAU, que tem como foco de atuação no Território de Identidade Litoral Sul da 

Bahia; 

 
CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO CACAU 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

 Implantar um Centro de Vocação 

Tecnológica - CVT, com foco na 

produção de chocolates, capacitação 

dos agricultores e extensão tecnológica 

para geração de renda e inclusão 

produtiva. 

 Promover o acesso a diversas formas 

de conhecimento científico, 

tecnológico e popular - na perspectiva 

da inovação e da tecnologia social - 

que permitam ampliar as 

oportunidades de inclusão produtiva e 

social, com o fortalecimento das 

vocações econômicas locais e o 

estímulo a economia solidária, ao 

cooperativismo e a outras formas de 

inserção ocupacional e geração de 

trabalho e renda numa perspectiva 

sustentável e solidária, principalmente 

das populações em situação de extrema 

pobreza e de baixa renda; 

 Promover a articulação dos diversos 

atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão 

compartilhada do CVT; 

 Desenvolver ações de formação 

técnica, sociopolítica e de gestão 

voltada para os empreendimentos 

econômicos solidários que contribuam 

para o fortalecimento das vocações 

econômicas locais e o estímulo a 

economia solidária, ao cooperativismo 

e a outras formas de inserção 

ocupacional e geração de trabalho e 

renda numa perspectiva sustentável e 

solidária; 

 Identificar e desenvolver, baseado nas 

demandas locais e em metodologias 

participativas, conhecimentos, técnicas 

e tecnologias sociais com foco no 

Território do Litoral 

Sul da Bahia: 

Arataca, Aurelino 

Leal, Camacan, 

Canavieiras, Floresta 

Azul, Ilhéus, Itabuna, 

Itacaré, Itajuípe, 

Itapé, Itapitanga, 

Jussari, Maraú, 

Mascote, Pau Brasil, 

Santa Luzia, São José 

da Vitória, Ubaitaba, 

Una, Uruçuca, 

Almadina, Barro 

Preto, Buerarema, 

Coaraci, Ibicaraí e 

Itaju do Colônia. 

Agricultores familiares, 

assentados, 

quilombolas e 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação. 

178 beneficiários 

diretos vinculados à 

agricultura familiar, em 

especial aquelas ligadas 

ao cultivo do cacau e 

fabrico do chocolate. 

800 pessoas 

beneficiadas de forma 

indireta. 

 

 

 Fortalecer a cadeia 

produtiva do cacau e 

chocolate 

 Formação profissional 

de jovens e adultos 

agricultores familiares;  

 Desenvolvimento de 

pesquisas para geração 

de tecnologias sociais 

na produção de cacau e 

chocolate 

 Difusão do acesso e 

transferência de 

conhecimentos 

tecnológicos e práticos 

na área do manejo e do 

processo produtivo do 

cacau; 

 Promover o movimento 

da economia solidária e 

cooperativismo na 

região do Litoral Sul, 

ligado à cadeia 

produtiva do cacau e 

chocolate. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO CACAU 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

aprimoramento e fortalecimento dos 

sistemas produtivos locais/regionais; 

 Apoiar ações de democratização das 

informações e a popularização da 

Ciência e Tecnologia; 

 Promover o desenvolvimento e/ou 

disseminação de tecnologias 

educacionais e sociais. 

 

 

Lote 02: Centro Vocacional Territorial de Fomento à Cadeia Produtiva do 

Guaraná– CVT GUARANÁ, que tem como foco de atuação no Território de Identidade 

Baixo Sul da Bahia; 
CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO GUARANÁ 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

 Implantar um Centro de Vocação 

Tecnológica - CVT, com foco na 

cadeia produtiva do guaraná, 

capacitação dos agricultores e extensão 

tecnológica para geração de renda e 

inclusão produtiva. 

 Promover o acesso a diversas formas 

de conhecimento científico, 

tecnológico e popular - na perspectiva 

da inovação e da tecnologia social - 

que permitam ampliar as 

oportunidades de inclusão produtiva e 

social, com o fortalecimento das 

vocações econômicas locais e o 

estímulo a economia solidária, ao 

cooperativismo e a outras formas de 

inserção ocupacional e geração de 

trabalho e renda numa perspectiva 

sustentável e solidária, principalmente 

das populações em situação de extrema 

pobreza e de baixa renda; 

 Promover a articulação dos diversos 

atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão 

compartilhada do CVT; 

 Desenvolver ações de formação 

técnica, sociopolítica e de gestão 

voltada para os empreendimentos 

econômicos solidários que contribuam 

para o fortalecimento das vocações 

econômicas locais e o estímulo a 

economia solidária, ao cooperativismo 

e a outras formas de inserção 

ocupacional e geração de trabalho e 

Território do Baixo 

Sul da Bahia: 

Aratuípe, Cairu, 

Camamu, Gandu, 

Ibirapitanga, 

Igrapiúna, Ituberá, 

Jaguaripe, Nilo 

Peçanha, Piraí do 

Norte, Presidente 

Tancredo Neves, 

Taperoá, Teolândia, 

Valença, Wenceslau 

Guimarães 

 

Agricultores familiares, 

assentados, 

quilombolas e 

estudantes de 

graduação e pós 

graduação. 

220 beneficiários 

diretos vinculados à 

agricultura familiar, em 

especial aquelas ligadas 

a cadeia produtiva do 

guaraná 

1000 pessoas 

beneficiadas de forma 

indireta. 

 

 

 Fortalecer a cadeia 

produtiva do guaraná 

 Formação profissional 

de jovens e adultos 

agricultores familiares;  

 Desenvolvimento de 

pesquisas para geração 

de tecnologias sociais 

na produção de guaraná 

 Difusão do acesso e 

transferência de 

conhecimentos 

tecnológicos e práticos 

na área do manejo e do 

processo produtivo do 

guaraná; 

 Promover o movimento 

da economia solidária e 

cooperativismo no 

Território do Baixo Sul 

da Bahia, ligado à 

cadeia produtiva do 

guaraná. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO GUARANÁ 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

renda numa perspectiva sustentável e 

solidária; 

 Identificar e desenvolver, baseado nas 

demandas locais e em metodologias 

participativas, conhecimentos, técnicas 

e tecnologias sociais com foco no 

aprimoramento e fortalecimento dos 

sistemas produtivos locais/regionais; 

 Apoiar ações de democratização das 

informações e a popularização da 

Ciência e Tecnologia; 

 Promover o desenvolvimento e/ou 

disseminação de tecnologias 

educacionais e sociais. 

 

Lote 03: Centro Vocacional Territorial de Fomento à Cadeia Caatinga 

Sustentável Caprino/Ovino – CVT CAPRINO/OVINO, que tem como foco de atuação o 

Território de Identidade Sisal; 
CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA CAATINGA SUSTENTÁVEL CAPRINO/OVINO 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

 Implantar um Centro de Vocação 

Tecnológica - CVT, com foco na 

criação de caprino/ovino, capacitação 

dos agricultores e extensão tecnológica 

para geração de renda e inclusão 

produtiva. 

 Promover o acesso a diversas formas 

de conhecimento científico, 

tecnológico e popular - na perspectiva 

da inovação e da tecnologia social - 

que permitam ampliar as 

oportunidades de inclusão produtiva e 

social, com o fortalecimento das 

vocações econômicas locais e o 

estímulo a economia solidária, ao 

cooperativismo e a outras formas de 

inserção ocupacional e geração de 

trabalho e renda numa perspectiva 

sustentável e solidária, principalmente 

das populações em situação de extrema 

pobreza e de baixa renda; 

 Promover a articulação dos diversos 

atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão 

compartilhada do CVT; 

 Desenvolver ações de formação 

técnica, sociopolítica e de gestão 

voltada para os empreendimentos 

econômicos solidários que contribuam 

Território do Sisal 

Araci, Barrocas, 

Biritinga, Candeal, 

Cansanção, 

Conceição do Coité, 

Ichu, Itiúba, 

Lamarão, Monte 

Santo, Nordestina, 

Queimadas, 

Quijingue, 

Retirolândia, 

Santaluz, São 

Domingos, Serrinha, 

Teofilândia, Tucano, 

Valente.  

 

 

 

345 agricultores 

familiares, jovens e 

adultos filhos/as de 

agricultores familiares 

e de povos e 

comunidades 

tradicionais integrantes 

de empreendimentos 

econômicos e 

solidários, assentados e 

estudantes de 

graduação. 

 

1400 pessoas 

beneficiadas de forma 

indireta. 

 

 Fortalecer cadeia 

caatinga sustentável 

caprino/ovino  

 Formação profissional 

de jovens e adultos 

criadores da 

caprino/ovino;  

 Desenvolvimento de 

pesquisas para geração 

de tecnologias sociais 

para à cadeia caatinga 

sustentável 

caprino/ovino; 

 Difusão do acesso e 

transferência de 

conhecimentos 

tecnológicos e práticos 

na área à cadeia caatinga 

sustentável 

caprino/ovino  

 Promover o movimento 

da economia solidária e 

cooperativismo no 

Território de Identidade 

Sisal, ligado à cadeia 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA CAATINGA SUSTENTÁVEL CAPRINO/OVINO 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

para o fortalecimento das vocações 

econômicas locais e o estímulo a 

economia solidária, ao cooperativismo 

e a outras formas de inserção 

ocupacional e geração de trabalho e 

renda numa perspectiva sustentável e 

solidária; 

 Identificar e desenvolver, baseado nas 

demandas locais e em metodologias 

participativas, conhecimentos, técnicas 

e tecnologias sociais com foco no 

aprimoramento e fortalecimento dos 

sistemas produtivos locais/regionais; 

 Apoiar ações de democratização das 

informações e a popularização da 

Ciência e Tecnologia; 

 Promover o desenvolvimento e/ou 

disseminação de tecnologias 

educacionais e sociais. 

 

 

caatinga sustentável 

caprino/ovino.  

 

 

 

 

 

Lote 04: Centro Vocacional Territorial de Fomento à Permacultura – CVT 

PERMACULTURA, que atuará na Região Metropolitana de Salvador. 
CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À PERMACULTURA 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

 Implantar um Centro de Vocação 

Tecnológica - CVT, com foco na 

diifusão da permacultura contribuindo 

com a fortalecimento da agricultura 

familiar urbana e periurbana. 

 Promover o acesso a diversas formas 

de conhecimento científico, 

tecnológico e popular - na perspectiva 

da inovação e da tecnologia social - 

que permitam ampliar as 

oportunidades de inclusão produtiva e 

social, com o fortalecimento das 

vocações econômicas locais e o 

estímulo a economia solidária, ao 

cooperativismo e a outras formas de 

inserção ocupacional e geração de 

trabalho e renda numa perspectiva 

sustentável e solidária, principalmente 

das populações em situação de extrema 

pobreza e de baixa renda; 

Região Metropolitana 

de Salvador: 

Camaçari, Candeias, 

Dias d’Ávila, 

Itaparica, Madre de 

Deus, Mata de São 

João, Pojuca, São 

Francisco do Conde, 

São Sebastião do 

Passe e Vera Cruz. 

Com foco maior para 

os municípios de  

Salvador, Lauro de 

Freitas e Simões 

Filho 

Agricultores familiares, 

assentados, 

quilombolas e 

estudantes de 

graduação e pós 

graduação. 

175 beneficiários 

diretos vinculados 

vinculados à 

agricultura urbana e 

periurbana. 

800 pessoas 

beneficiadas de forma 

indireta. 

 

 

 Fortalecer a 

permacultura e a 

agricultura familiar 

urbana e periurbana  

 Formação profissional 

de jovens e adultos 

agricultores familiares;  

 Desenvolvimento de 

pesquisas para geração 

de tecnologias sociais 

numa perspectiva 

sustentável e solidária; 

 Difusão do acesso e 

transferência de 

conhecimentos 

tecnológicos e práticos 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À PERMACULTURA 

Objetivos Área de Atuação Público Alvo Ações 

 Promover a articulação dos diversos 

atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão 

compartilhada do CVT; 

 Desenvolver ações de formação 

técnica, sociopolítica e de gestão 

voltada para os empreendimentos 

econômicos solidários que contribuam 

para o fortalecimento das vocações 

econômicas locais e o estímulo a 

economia solidária, ao cooperativismo 

e a outras formas de inserção 

ocupacional e geração de trabalho e 

renda numa perspectiva sustentável e 

solidária; 

 Identificar e desenvolver, baseado nas 

demandas locais e em metodologias 

participativas, conhecimentos, técnicas 

e tecnologias sociais com foco no 

aprimoramento e fortalecimento dos 

sistemas produtivos locais/regionais; 

 Apoiar ações de democratização das 

informações e a popularização da 

Ciência e Tecnologia; 

 Promover o desenvolvimento e/ou 

disseminação de tecnologias 

educacionais e sociais. 

na área da permacultura; 

 Promover o movimento 

da economia solidária e 

cooperativismo na 

região do Litoral Leste, 

ligado à permacultura. 

 

 

2. DO CUSTO ESTIMADO DA PARCERIA 

O custo estimado total das parcerias é de: 

 

Lote 1 – CVT CACAU: R$ 638.840,85 (Seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e quarentas 

reias e oitenta e cinco centavos); 

 

Lote 2 – CVT GUARANÁ: R$ 864.527,11 (Oitocentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e 

vinte e sete mil e onze centavos); 

 

Lote 3 – CVT CAPRINO/OVINO: R$ 736.582,39 (Setecentos e trinta e seis mil, quinhentos 

e oitenta dois reais e trinta e nove centavos; 

 

Lote 4 – CVT PERMACULTURA: R$ 889.564,59 (Oitocentos e oitenta e nove mil, 

quinhentos e quatorze reais e cinqüenta e nove centavos). 

 

No prazo e nas condições constantes deste instrumento.  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

Os valores associados a essa contratação vinculam-se à natureza de despesa: 335041 e às 

fontes: 0.131/ 0.331 

 

3. INSTRUMENTO JURÍDICO – TERMO DE COLABORAÇÃO  

 

O estabelecimento de parcerias baseia-se nos termos da Lei Federal nº. 13.019, de 

31 de julho de 2014, (alterada pela Lei n.º 13.204/14/12/2015), que estabelece o regime jurídico 

das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco; nos 

termos do Decreto Estadual Nº 17.091, de 05 de outubro de 2016, que dispõe sobre a 

celebração de parcerias no âmbito do Poder Executivo Estadual, entre a Administração Pública 

do Estado da Bahia e organizações da sociedade civil e na Lei Estadual n.º 12.368, que dispõe 

sobre a criação da Política Estadual de Fomento à Economia Solidária no Estado da Bahia e do 

Conselho Estadual de Economia Solidária. 

 

O instrumento previsto para a realização do processo de gestão mediante o presente 

termo de referência é o termo de colaboração, conforme Minuta do Termo de Colaboração 

(anexo IX). 

 

4. DOS PRAZOS 

 

4.1.1. O prazo de vigência do Termo de Colaboração será de 24 meses, tendo por 

termo inicial de vigência a data da sua assinatura, podendo ser repactuado no 

todo ou em parte, mediante termo aditivo, depois de demonstrado, por meio de 

relatório técnico elaborado pela Superintendência de Economia Solidária – 

SESOL/SETRE, o alcance das metas estabelecidas, observando a legislação 

vigente. 

 

4.1.2. O prazo para a assinatura do Termo de Colaboração será de até 30 (trinta) dias 

após a homologação do resultado do Processo de Seleção. 

 

5. ESCOPO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

Com base nos objetivos da Rede Estadual de Centros Vocacionais Tecnológicos 

Territoriais de Economia Solidária e Desenvolvimento Local Sustentável mencionados na 

apresentação deste documento, respeitando os princípios e diretrizes do Estado e observando as 

políticas públicas voltadas para a geração de trabalho e renda na perspectiva da economia 

solidária, apresenta-se abaixo os serviços atribuídos à gestão de cada CVT objeto de lote deste 

edital:   

 

5.1  LOTE 1 – CVT CACAU 

 

5.1.1.  COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – I 

 

SERVIÇO 1 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GOVERNANÇA DO CVT CADEIA 

PRODUTIVA DO CACAU E CHOCALATE 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

1.1 Atividades: 

1.1.1. Realizar reuniões de articulação com os parceiros; 

 

1.1.2. Promover a articulação dos diversos atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão compartilhada do CVT CACAU 

 

1.1.3. Constituir o Comitê Gestor do CVT CACAU com um termo de parceria 

entre as instituições parcerias 

 

 

SERVIÇO 2 - INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO 

 

1.1 Atividades: 

 

2.1.1 Organizar o espaço físico do Centro, localizado na UESC, incluindo 

contratação de reforma quando necessário, composto por: 

 

 01 (um) Unidade de processamento de chocolate simplificada 

 01 (um) Laboratório de Informática 

 01 (uma) Biblioteca com área para estudos 

 01 (uma) Sala de Coordenação 

 01 (uma) Sala de Recepção 

 

2.1.2 Em subsídio à elaboração da PROPOSTA DE TRABALHO a entidade 

poderá realizar a vistoria técnica ao espaço onde será implantado o CVT 

CACAU, localizado nas instalações pertencentes à Universidade Estadual de 

Santa Cruz – UESC – Campus Soane Nazaré de Andrade, no endereço Rod. 

Jorge Amado, km 16 - Salobrinho, Ilhéus – BA, CEP – 45.662-900, devendo a 

vistoria ser agendada com a Secretaria da Coordenação de Formação e 

Divulgação - COFD, através do telefone (71) 3115-9945.  

 

2.1.3. A vistoria será facultada como meio de subsidio para que a OSC 

identifique as intervenções necessárias para implantação do CVT e, como isso, 

possa inicialmente prever os custos que serão futuramente detalhados no plano 

de trabalho, ficando ciente que deverá apresentar os projetos executivos 

conforme disposto no item 2.1.4. 

 

2.1.4 As OSC’s terão que apresentar os projetos executivos de engenharia 

(orçamento detalhado, corte, fachadas, layout, planta baixa, elétrico, hidráulico 

e hidrossanitário de acordo com intervenção que julgar necessária) 

relacionados às reformas onde serão instalados os respectivos CVT’s, na etapa 

de apresentação do Plano de Trabalho, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 

11 do Decreto Estadual 17.091/16.   

 

2.1.5 O mobiliário e equipamentos necessários para a organização da estrutura 

física do CVT CACAU serão adquiridos pelo Estado e disponibilizados à 

instituição através da assinatura de Termo de Cessão de Uso. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

SERVIÇO 3 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Atividades: 

 

3.1.1. Recrutar, Contratar e capacitar equipe técnica composta por:  

 01 coordenador territorial nível superior. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: Graduação reconhecida pelo MEC na área de 

Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; Experiência em 

coordenação/acompanhamento e gestão de programas/projetos na 

área de Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 01 técnico de extensão de nível superior, ou técnico de nível médio. 

Com carga horária de 40 horas. Pré-requisitos: Graduação 

reconhecida pelo MEC na área de Ciências Humanas ou Ciências 

Sociais Aplicadas; Experiência em coordenação de processos de 

formação em Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 01 profissional de Comunicação, Jornalismo ou área afim. Nível 

superior ou técnico de nível médio. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área de 

comunicação social. 

 

 01 técnico administrativo nível médio. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área 

administrativa: comunicações oficiais (carta, ofício, comunicação 

interna, ata, e correlatos); conhecimento em instrumentos de 

informática (Office).  

 

 01 profissional de serviços gerais. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: Profissional no mínimo nível fundamental;  

 

 03 estudantes: 02 bolsistas de graduação ou ensino médio e 01 

bolsista de mestrado. Com carga horária de 20 horas semanais. Pré-

requisitos: Para estudantes de ensino médio ou ensino superior: 

matriculados em cursos técnicos ou graduações relacionadas à área 

das Ciências Agrárias.  Para estudantes de mestrado: Graduados na 

área de Ciências Agrárias, matriculados em cursos de Mestrados 

relacionados à área de Ciências Agrárias. 

 

3.2. Não será aceita a repetição de profissionais em Propostas Técnicas distintas 

submetidas à Chamada Pública; 

 

3.3. Cada Proposta Técnica submetida à Chamada Pública deve apresentar o perfil do 

Coordenador mediante a apresentação do Currículo, conforme modelo constante do Anexo V – 

MODELO PARA PROPOSTA DE TRABALHO, com as devidas comprovações; 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE 

3.4. É vedada a redução do quantitativo de profissionais, a modificação do perfil da 

equipe técnica que resulte em pontuação inferior ao obtido no processo de seleção da Chamada 

Pública. 

 

5.1.2.  COMPONENTE OPERACIONAL – II 

 

SERVIÇO 4 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

4.1 Atividades: 

 

4.1.1 Realizar formação técnica, de gestão e sócio-política; 

 

A contratada irá promover processos de formação, com base nos princípios da educação 

popular e economia solidária, utilizando-se dos instrumentos previstos no projeto e a partir dos 

eixos e conteúdos descritos abaixo. 

 

Formação Geral:  

 

 80 horas de curso de conteúdo geral – para um público mínimo de 100 pessoas, 

distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá acessar 20 

horas de formação, abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01: Cooperativismo e Gestão De Empreendimentos Solidários 

Natureza do cooperativismo: aspectos doutrinários e históricos. Objetivos 

do cooperativismo: Dimensão social, Dimensão econômica, Dimensão 

cultural. Ramos do cooperativismo. Representação do sistema 

cooperativista. Empreendimentos sociais e solidários. Economia solidária e 

associativismo. Gestão de empreendimentos solidários: Constituição, 

Assembléias, Estatuto Social, Órgãos de administração e fiscalização, 

Registros e documentação, Subsistência financeira, Tarefas e procedimentos 

de gestão, Atos cooperativos, Aspectos legais. 

 

Tema 02: Empreendedorismo E Plano De Negócio 

Características, tipos e habilidades empreendedoras. Liderança, motivação e 

competências atitudinais. Oportunidade, estratégia e modelagem de 

negócios. Ciclo de vida do negócio e processos organizacionais estratégicos. 

Plano de negócio: Estrutura, Plano de Mercado, Plano de Capital e 

Financeiro, Plano de Marketing, Plano de Gestão, Estudo de viabilidade 

econômico-financeira. 

 

Tema03: Relações Étnico Raciais e Cultura Afro Brasileira e Indígena 

Relações étnico-raciais no Brasil. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem e 

racismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena.  
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Tema 04: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional 

Conceitos de políticas publicas e desenvolvimento regional, Política de 

Desenvolvimento Regional no Litoral Sul da Bahia, As Políticas Publicas no 

Brasil e o Acesso aos Recursos, Estudos de casos  da realidade Regional. 

 

Formação Específica 

 

 80 horas de curso de conteúdo específico – para um público mínimo de 100 

pessoas, distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá 

acessar 20 horas de formação abordando minimamente os temas descritos 

abaixo: 

 

Tema 01: Boas Práticas de Fabricação 

Aspectos gerais: O conceito de qualidade; conceituar Boas Práticas de 

Fabricação; requisitos fundamentais para a implantação; legislação; 

fundamento (Exclusão; Remoção; Inibição; Destruição); elementos das 

BPF; fábrica e imediações; pessoal; limpeza e sanitização; equipamentos e 

utensílios; processos e controles; armazenamento e distribuição; prevenção 

de contaminação cruzada. 

Temas 02: Microbiologia de Alimentos: Fatores intrínsecos e extrínsecos   

O alimento como um substrato para o desenvolvimento dos 

microrganismos. Fatores Intrínsecos: Definição; Atividade de Água (Aw); 

Potencial Hidrogeniônico (pH); Potencial de Oxi-Redução (Eh); 

Composição Química; Antimicrobianos Naturais; Interações entre 

microrganismos. Fatores Extrínsecos: Definição; Temperatura Ambiente; 

Umidade Relativa; Composição Gasosa do Ambiente; Atmosfera 

modificada; Embalagem a vácuo. Processos Tecnológicos de Conservação: 

atuais e potenciais. 

 

Tema 03: Processamento de Cacau e Chocolate I 

O cacau: Aspectos gerais. Beneficiamento: Colheita, Quebra, Cura: a) 

Fermentação, b) Secagem e reações químicas. Fluxograma do 

processamento.  

 

Tema 04: Processamento de Cacau e Chocolate II 

Chocolates de origem. Da amêndoa ao chocolate: Seleção e classificação 

das amêndoas, Torrefação, Trituração e moagem, Alcalinização e 

prensagem do líquor, Torta de cacau (cacau em pó), Manteiga de cacau, 

Mistura dos ingredientes, Refinamento, Conchagem, Temperagem, 

Moldagem, Resfriamento, Embalagem. 
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Tema 05: Processos Produtivos de Derivados de Cacau 

Introdução à tecnologia de cacau. Polpa: Definição. Padrão de Identidade e 

qualidade. Processo e fabricação. Suco e Néctar: Definição, Padrão de 

Identidade e qualidade, Processo e fabricação. Geléia: Definição, Elementos 

básicos: Fruto, Pectina, Ácido, Açúcar, Água, Processo e fabricação. 

Tema 06: Chocolates e doces (Confeitaria) 

Pão de mel; Bombons abertos; Bombons e trufas; Confeitaria básica; 

Cupcakes; Bolo no pote. 

 

 01 seminário com duração entre 4 e 8 horas, para o público mínimo de 40 

pessoas, abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01: Produção de Cerveja de Cacau/Chocolate 

História da Cerveja. Tipos de cerveja. Ingredientes (Malte, lúpulo, água e 

leveduras). Processo de produção: Malteação, Moagem, Brassagem, 

Clarificação, Fervura, Resfriamento, Fermentação, Maturação, Envase. 

 

 01 intercâmbio envolvendo um público mínimo de 30 pessoas, com temas a 

serem definidos a partir de demandas do processo formativo oferecido aos 

beneficiários do projeto. 

 

 8 participações em 04 eventos temáticos, totalizando 8 pessoas. 

 

4.1.2. Tratando-se da formação específica, execução dos seminários temáticos e 

dias de campo, a Organização da Sociedade Civil – OSC ficará responsável pela 

elaboração do conteúdo programático, aplicação, avaliação; de acordo com a análise da 

realidade, com as demandas e necessidades do público alvo do projeto.  

 

SERVIÇO 5 – EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO NA CADEIA PRODUTIVA DO CACAU E CHOCOLATE NO 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE LITORAL SUL. 

 

5.1 – Atividades: 

 

5.1.1 Sistematização e análise da realidade territorial sobre a cadeia produtiva do cacau 

e do chocolate. 

 

5.1.2. Difusão de tecnologias sociais desenvolvidas da cadeia produtiva do cacau e do 

chocolate. 

 

5.1.3. Desenvolvimento de 05 projetos de pesquisa de desenvolvimento de novos 

produtos ligados a cadeia do cacau e chocolate. 
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5.1.4 Divulgação da produção científica desenvolvida: Até 10 pessoas (Bolsistas, 

agricultores, professores e pesquisadores) são financiadas para participar de eventos de difusão 

tecnológica. 

 

SERVIÇO 6 - PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE 

DIVULGAÇÃO 

 

Compreendendo a importância da comunicação nos processo de difusão do 

Cooperativismo, Associativismo, Economia Solidária e das Tecnologias Sociais, a contratada 

deverá apoiar a produção e confecção do material de divulgação como: impressos, sites, mídias 

sociais, campanhas de rádio entre outras. 

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Folder, 4x4, tam. 300x210mm, com 

2 dobras, couchê 145g 
10.000 

Cartaz, 4x0, tam. 300x420mm, 

couchê 145g 
500 

Site simples com 4 páginas. 

Incluindo hospedagem e domínio. 
1 

Vídeo (institucional) 1 

Spot de rádio (30 segundos). O Spot 

será veiculado 10 vezes 
1 

Cartilha, 4x4, 12 páginas, couchê 

115g, tam. Fechado (148x200mm), 

sem verniz, grampo canoa. 

5.000 

Material audiovisual educativo 1 

Banner em lona tam. 1,20 X 1,80 04 

 

 

 

5.2  LOTE 2 – CVT GUARANÁ 

 

5.2.1 COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – I 

 

SERVIÇO 1 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GOVERNANÇA DO CENTRO 

VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA PRODUTIVA DO 

GUARANÁ  

 

1.1 Atividades: 

 

1.1.1. Realizar reuniões de articulação com os parceiros; 

 

1.1.2. Promover a articulação dos diversos atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão compartilhada do CVT GUARANÁ 
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1.1.3. Constituir o Comitê Gestor do CVT GUARANÁ com um termo de 

parceria entre as instituições parcerias; 

 

 

 

SERVIÇO 2 - INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO 

 

1.2 Atividades: 

 

2.1.1 Organizar o espaço físico do Centro, localizado no Distrito Industrial de 

Nilo Peçanha, incluindo contratação de reforma quando necessário, composto 

por: 

 

• 01 (um) Laboratório de Informática 

• 01 (um) Auditório 

• 01 (uma) Sala de Coordenação 

• 01 (uma) Sala de Recepção 

• 04 (quatro) Depósitos 

• 02 (dois) laboratórios de análises físico-quimícas 

 

2.1.2 Em subsídio à elaboração da PROPOSTA DE TRABALHO a entidade 

poderá realizar a vistoria técnica ao espaço onde será implantado o CVT 

Guaraná, nas instalações pertencentes à Prefeitura de Nilo Peçanha, no 

endereço Trevo de Cairú, s/n – Rodovia Ba. 001 /Nilo Peçanha / Ituberá, 

Distrito Industrial de Nilo Peçanha, CEP 45440-00 no endereço, devendo ser 

agendada com a Secretaria da Coordenação de Formação e Divulgação - 

COFD, através do telefone (71) 3115-9945. 

 

2.1.3. A vistoria será facultada como meio de subsidio para que a OSC 

identifique as intervenções necessárias para implantação do CVT e, como isso, 

possa inicialmente prever os custos que serão futuramente detalhados no plano 

de trabalho, ficando ciente que deverá apresentar os projetos executivos 

conforme disposto no item 2.1.4. 

 

2.1.4 As OSC’s terão que apresentar os projetos executivos de engenharia 

(orçamento detalhado, corte, fachadas, layout, planta baixa, elétrico, hidráulico 

e hidrossanitário, de acordo com intervenção que julgar necessária) 

relacionados às reformas onde serão instalados os respectivos CVT’s, na etapa 

de apresentação do Plano de Trabalho, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 

11 do Decreto Estadual 17.091/16.   

 

2.1.5 O mobiliário e equipamentos necessários para a organização da estrutura 

física do CVT GUARANÁ serão adquiridos pelo Estado e disponibilizados à 

instituição através da assinatura de Termo de Cessão de Uso. 
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SERVIÇO 3 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Atividades: 

 

3.1.1. Recrutar, Contratar e capacitar equipe técnica composta por:  

 01 coordenador territorial nível superior. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: Graduação reconhecida pelo MEC na área de 

Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; Experiência em 

coordenação/acompanhamento e gestão de programas/projetos na 

área de Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 01 coordenador administrativo nível superior. Com carga horária de 

40 horas.  Pré-requisitos: Graduação reconhecida pelo MEC na área 

de Administração, Gestão de Cooperativas, Ciências Contábeis e 

Economia; Experiência em áreas administrativas e de gestão de 

negócios. 

 

 02 técnicos de extensão de nível superior, ou técnico de nível médio. 

Com carga horária de 40 horas. Pré-requisitos: Graduação 

reconhecida pelo MEC na área de Ciências Humanas ou Ciências 

Sociais Aplicadas; Experiência em coordenação de processos de 

formação em Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 01 técnico administrativo nível médio. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área 

administrativa: comunicações oficiais (carta, ofício, comunicação 

interna, ata, e correlatos); conhecimento em instrumentos de 

informática (Office).  

 

 01 profissional de serviço gerais. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: Profissional no mínimo nível fundamental;  

 

 03 estudantes: 02 bolsistas de graduação com carga horária de 20 

horas e 01 bolsista de doutorado com carga horária de 20 horas 

semanais.  

Pré-requisitos: Para estudantes de ensino superior: matriculados em 

cursos técnicos ou graduações relacionadas à área das Ciências 

Agrárias.  Para estudantes de doutorado: Graduados na área de 

Ciências Agrárias, matriculados em cursos de Doutorado 

relacionados à área de Ciências Agrárias. 

 

3.2. Não será aceita a repetição de profissionais as em Propostas Técnicas distintas 

submetidas à Chamada Pública; 

 

3.3. Cada Proposta Técnica submetida à Chamada Pública deve apresentar o perfil do 

Coordenador mediante a apresentação do Currículo, conforme modelo constante do Anexo V – 

MODELO PARA PROPOSTA DE TRABALHO, com as devidas comprovações; 
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3.4. É vedada a redução do quantitativo de profissionais, a modificação do perfil da 

equipe técnica que resulte em pontuação inferior ao obtido no processo de seleção da Chamada 

Pública. 

 

5.2.2 COMPONENTE OPERACIONAL – II 

 

SERVIÇO 4 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

4.1 Atividades: 

 

4.1.1 Realizar formação técnica, de gestão e sócio-política; 

 

A contratada irá promover processos de formação, com base nos princípios da educação 

popular e economia solidária, utilizando-se dos instrumentos previstos no projeto e a 

partir dos eixos e conteúdos descritos abaixo. 

 

Formação Geral:  

 

 80 horas de curso de conteúdo geral – para um público mínimo de 80 pessoas, 

distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá acessar 20 horas 

de formação, abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01: Cooperativismo e Gestão de Empreendimentos Solidários 

 

Natureza do cooperativismo: aspectos doutrinários e históricos. Objetivos 

do cooperativismo: Dimensão social, Dimensão econômica, Dimensão 

cultural. Ramos do cooperativismo. Representação do sistema 

cooperativista. Empreendimentos sociais e solidários. Economia solidária e 

associativismo. Gestão de empreendimentos solidários: Constituição, 

Assembléias, Estatuto Social, Órgãos de administração e fiscalização, 

Registros e documentação, Subsistência financeira, Tarefas e procedimentos 

de gestão, Atos cooperativos, Aspectos legais. 

 

Tema 02: Empreendedorismo e Plano de Negócio 

 

Características, tipos e habilidades empreendedoras. Liderança, motivação e 

competências atitudinais. Oportunidade, estratégia e modelagem de 

negócios. Ciclo de vida do negócio e processos organizacionais estratégicos. 

Plano de negócio: Estrutura, Plano de Mercado, Plano de Capital e 

Financeiro, Plano de Marketing, Plano de Gestão, Estudo de viabilidade 

econômico-financeira. 

 

Tema03: Relações Étnico Raciais e Cultura Afro Brasileira e Indígena 
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Relações étnico-raciais no Brasil. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem e 

racismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena.  

 

Tema 04: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional 

Conceitos de políticas publicas e desenvolvimento regional, Política de 

Desenvolvimento Regional no Litoral Sul da Bahia, As Políticas Publicas no 

Brasil e o Acesso aos Recursos, Estudos de casos  da realidade Regional. 

 

Formação Específica 

 

 80 horas de curso de conteúdo específico – para um público mínimo de 80 

pessoas, distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá acessar 

20 horas de formação sobre a temática a ser especificada no Plano de Trabalho, de 

acordo com a realidade territorial e características dos beneficiários do projeto, 

abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01 – Planejamento do plantio de um guaranazal 

 

Escolha da área e preparo do solo para plantio e preparo do solo para 

plantio; localização da área; características do solo; acesso; declividade; 

limpeza da área; enleiramento; demarcação; piqueteamento; abertura e 

adubação das covas; escolhas do sistema de produção e do nível de 

tecnologia a ser adotado; comparação dos sistemas de produção 

convencional x orgânico x integrado.  

 

Tema 02: Escolha das cultivares e plantio 

 

Estimativa do custo de implantação e manutenção de um guaranazal; 

Definição de mercado, agregação de valor ao produto e comercialização; 

Diferentes mercados com seus múltiplos usos da matéria-prima guaraná; 

agregação de valor por meio da industrialização ou mini-processamento; 

Noções de produção de mudas clonais. 

 

Tema 03: Manejo geral da cultura do guaranazeiro 

Plantas invasoras do guaranazal e métodos de controle. Coleta de amostras 

de solos e de tecidos vegetais, análises e interpretações; correção do solo 

pela calagem; condicionamento da rizosfera pelo gesso agrícola; 

recomendação das adubações de solo e foliares; podas de limpeza e de 

frutificação. Manejo integrado do tripes do guaranazeiro. Doenças do 

guaranazeiro e seus controles. Antracnose (escalas de avaliação, níveis de 

resistência, clones/cultivares resistentes, controle químico); Complexo 

Superbrotamento (órgãos da planta afetados, métodos de controle). 

Procedimentos e cuidados nas fases de colheita e pós-colheita do 

guaranazeiro.  
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Tema 04: Colheita e pós-colheita do guaranazeiro 

Época e ponto de colheita; maturação dos frutos e rendimento; perdas 

diversas; fermentação ou não dos frutos/sementes; preparo e 

beneficiamento das sementes pelo método convencional versus método 

mecanizado; despolpamento; desarilamento; secagem; armazenamento e 

qualidade de grãos. 

 

Tema 04: Processamento/ Beneficiamento.  

Produção do extrato: Estocagem, pesagem e trituração das sementes; 

preparação de solvente de maceração/extração; maceração/extração das 

sementes; separação sólido-líquido; precipitação; ajuste de concentrações 

dos componentes; estocagem; carregamento. Beneficiamento: pó solúvel e 

refrigerante. 

 

 01 seminário com duração entre 4 e 8 horas, para o público mínimo de 40 pessoas, 

abordando minimamente o tema descrito abaixo: 

 

Tema 01: Cultivo do Guaraná: Importância econômica e mercado 

 

 05 dias de campo com duração de 6 horas cada, para 100 pessoas, com temas a 

serem definidos a partir de demandas do processo formativo oferecido aos 

beneficiários do projeto. 

 

4.1.2. Tratando-se da formação específica, execução dos seminários temáticos e 

dias de campo, a Organização da Sociedade Civil – OSC ficará responsável pela 

elaboração do conteúdo programático, aplicação, avaliação; de acordo com a análise da 

realidade, com as demandas e necessidades do público alvo do projeto.  

 

 

SERVIÇO 5 – EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO GUARANÁ NO TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE BAIXO SUL. 

 

5.1 – Atividades: 

 

5.1.1 Sistematização e análise da realidade territorial sobre a cadeia produtiva do 

guaraná. 

 

5.1.2. Difusão de tecnologias sociais desenvolvidas para a cadeia produtiva do guaraná. 

 

5.1.3. Desenvolvimento de 05 projetos de pesquisa de desenvolvimento de novos 

produtos ligados a cadeia do guaraná. 
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SERVIÇO 6 - PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE 

DIVULGAÇÃO 

 

Compreendendo a importância da comunicação nos processo de difusão do 

Cooperativismo, Associativismo, Economia Solidária e das Tecnologias Sociais, a contratada 

deverá apoiar a produção e confecção do material de divulgação como: impressos, sites, mídias 

sociais, campanhas de rádio entre outras. 

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Folder, 4x4, tam. 300x210mm, com 

2 dobras, couchê 145g 
1.000 

Spot de rádio (30 segundos). Cada 

Spot será veiculado 10 vezes 
15 

Cartilha, 4x4, 12 páginas, couchê 

115g, tam. Fechado (148x200mm), 

sem verniz, grampo canoa. 

8.000 

 

 

5.3. – LOTE 3 – CVT CAPRINO/OVINO 

 

5.3.1. COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – I 

 

SERVIÇO 1 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GOVERNANÇA DO CENTRO 

VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À CADEIA CAATINGA 

SUSTENTÁVEL CAPRINO/OVINO 

 

1.1 Atividades: 

 

1.1.1. Realizar reuniões de articulação com os parceiros; 

 

1.1.2. Promover a articulação dos diversos atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão compartilhada do CVT CAPRINO/OVINO 

 

1.1.3. Constituir o Comitê Gestor do CVT CAPRINO/OVINO com um termo de 

parceria entre as instituições parcerias; 

 

SERVIÇO 2 - INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO 

 

2.1 Atividades: 

2.1.1 Organizar o espaço físico do Centro, localizado na UESC, incluindo 

contratação de reforma quando necessário, composto por: 

 

 01 (um) Laboratório de analise e bromatológica 

 01 (um) Laboratório de Informática 

 01(um) Auditório/Sala 

 01(uma) Sala de Coordenação 

 01 (uma) Sala de Recepção 
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2.1.2 Em subsídio à elaboração da PROPOSTA DE TRABALHO a entidade 

poderá realizar a vistoria técnica ao espaço onde será implantado o CTV 

CAPRINO/OVINO, nas instalações pertencentes à AREFASE - Escola Família 

Agrícola do Sertão, localizada na Fazenda Lagoa do Pimentel 48.800-000 

Monte Santo, Bahia, Brasil – BA, devendo ser agendada com a Secretaria da 

Coordenação de Formação e Divulgação - COFD, através do telefone (71) 

3115-9945. 

 

2.1.3. A vistoria será facultada como meio de subsidio para que a OSC 

identifique as intervenções necessárias para implantação do CVT e, como isso, 

possa inicialmente prever os custos que serão futuramente detalhados no plano 

de trabalho, ficando ciente que deverá apresentar os projetos executivos 

conforme disposto no item 2.1.4. 

 

2.1.4 As OSC’s terão que apresentar os projetos executivos de engenharia 

(orçamento detalhado, corte, fachadas, layout, planta baixa, elétrico, hidráulico 

e hidrossanitário de acordo com intervenção que julgar necessária) 

relacionados às reformas onde serão instalados os respectivos CVT’s, na etapa 

de apresentação do Plano de Trabalho, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 

11 do Decreto Estadual 17.091/16.   

 

2.1.5 O mobiliário e equipamentos necessários para a organização da estrutura 

física do CVT CAPRINO/OVINO será adquirido pelo Estado e disponibilizado 

à instituição através da assinatura de Termo de Cessão de Uso. 

 

SERVIÇO 3 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Atividades: 

 

3.1.1. Recrutar, Contratar e capacitar equipe técnica composta por:  

 

 01 coordenador territorial nível superior. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: Graduação reconhecida pelo MEC na área de 

Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; Experiência em 

coordenação/acompanhamento e gestão de programas/projetos na 

área de Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 02 técnicos de extensão de nível superior, ou técnico de nível médio. 

Com carga horária de 40 horas. Pré-requisitos: Graduação 

reconhecida pelo MEC na área de Ciências Humanas ou Ciências 

Sociais Aplicadas; Experiência em coordenação de processos de 

formação em Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 01 técnico administrativo nível médio. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área 

administrativa: comunicações oficiais (carta, ofício, comunicação 
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interna, ata, e correlatos); conhecimento em instrumentos de 

informática (Office).  

 

 01 profissional de serviço gerais. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: Profissional no mínimo nível fundamental;  

 

 01 profissional de Comunicação, Jornalismo ou área afim. Nível 

superior ou técnico de nível médio. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área de 

comunicação social. 

 

 03 estudantes: 03 bolsistas de graduação ou ensino médio. Com 

carga horária de 20 horas semanais. Pré-requisitos: Para estudantes 

de ensino médio ou ensino superior: matriculados em cursos técnicos 

ou graduações relacionadas à área das Ciências Agrárias.  Para 

estudantes de mestrado: Graduados na área de Ciências Agrárias, 

matriculados em cursos de Mestrados relacionados à área de 

Ciências Agrárias. 

 

3.2. Não será aceita a repetição de profissionais em Propostas Técnicas distintas 

submetidas à Chamada Pública; 

 

3.3. Cada Proposta Técnica submetida à Chamada Pública deve apresentar o perfil do 

Coordenador mediante a apresentação do Currículo, conforme modelo constante do Anexo V – 

MODELO PARA PROPOSTA DE TRABALHO, com as devidas comprovações; 

 

3.4. É vedada a redução do quantitativo de profissionais, a modificação do perfil da 

equipe técnica que resulte em pontuação inferior ao obtido no processo de seleção da Chamada 

Pública. 

 

5.3.2 COMPONENTE OPERACIONAL – II 

SERVIÇO 4 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

4.1 Atividades: 

 

4.1.1 Realizar formação técnica, de gestão e sócio-política; 

 

A contratada irá promover processos de formação, com base nos princípios da educação 

popular e economia solidária, utilizando-se dos instrumentos previstos no projeto e a partir dos 

eixos e conteúdos descritos abaixo. 

 

Formação Geral:  

 

 80 horas de curso de conteúdo geral – para um público mínimo de 100 

pessoas, distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá acessar 

20 horas de formação, abordando minimamente os temas descritos abaixo: 
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Tema 01: Cooperativismo e Gestão de Empreendimentos Solidários 

Natureza do cooperativismo: aspectos doutrinários e históricos. Objetivos 

do cooperativismo: Dimensão social, Dimensão econômica, Dimensão 

cultural. Ramos do cooperativismo. Representação do sistema 

cooperativista. Empreendimentos sociais e solidários. Economia solidária e 

associativismo. Gestão de empreendimentos solidários: Constituição, 

Assembléias, Estatuto Social, Órgãos de administração e fiscalização, 

Registros e documentação, Subsistência financeira, Tarefas e procedimentos 

de gestão, Atos cooperativos, Aspectos legais. 

 

Tema 02: Empreendedorismo e Plano de Negócio 

Características, tipos e habilidades empreendedoras. Liderança, motivação e 

competências atitudinais. Oportunidade, estratégia e modelagem de 

negócios. Ciclo de vida do negócio e processos organizacionais estratégicos. 

Plano de negócio: Estrutura, Plano de Mercado, Plano de Capital e 

Financeiro, Plano de Marketing, Plano de Gestão, Estudo de viabilidade 

econômico-financeira. 

 

Tema03: Relações Étnico Raciais e Cultura Afro Brasileira e Indígena 

Relações étnico-raciais no Brasil. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem e 

racismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena.  

 

 

Tema 04: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional 

Conceitos de políticas publicas e desenvolvimento regional, Política de 

Desenvolvimento Regional no Litoral Sul da Bahia, As Políticas Publicas no 

Brasil e o Acesso aos Recursos, Estudos de casos  da realidade Regional. 

 

 

Formação Específica 

 

 80 horas de curso de conteúdo específico – para um público mínimo de 100 

pessoas, distribuídas em 04 grupos de 25 participantes. Cada grupo deverá acessar 

20 horas de formação sobre a temática a ser especificada no Plano de Trabalho, de 

acordo com a realidade territorial e características dos beneficiários do projeto, 

abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01: Noções de agroecologia e produção animal 

Histórico da produção agroecológica animal no Brasil. Análise e aplicação 

dos diferentes métodos de criação de acordo com características e 

necessidades econômicas, ecológicas e sociais do contexto. Introdução ao 
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estudo das espécies zootécnicas. Noções de anatomia e fisiologia animal 

comparada. Comportamento e bem estar dos animais de interesse 

zootécnico. 

 

Tema 02: Nutrição e Digestão em Poligástricos 

Nutrientes e metabolismo. Princípios da nutrição animal; exigências 

nutricionais das espécies de interesse animal; aspectos especiais da nutrição 

de ruminantes e não ruminantes; noções sobre necessidade e balanço 

nutricional. Alimentos: características, uso e qualidade. 

 

Tema 03: Forragens e Forragicultura 

Características das principais espécies forrageiras. Conservação de 

forragem. Identificação da cadeia dos alimentos agroecológicos de origem 

animal e a questão da qualidade. Conhecimento e aplicação dos métodos de 

controle da qualidade no sistema agroalimentar. Técnicas de fiscalização da 

segurança alimentar na produção de alimentos de origem animal. Avanços 

tecnológicos que permitem alternativas agroecológicas. 

 

Tema 04: Introdução a ovinocultura, importância e aspectos sócio econômicos;  
 

Consumo per capita de carne ovina; distribuição geográfica do rebanho 

ovino; dificuldades de mercado dos produtos oriundos dos ovinos. 

 

Tema 05: Raças e cruzamentos de ovinos  

Principais raças de interesse econômico criadas no Brasil; Estratégias de 

cruzamentos para produção de carne. 

 

Tema 06: Manejo Geral 

Estimativa da idade através da arcada dentária; orientação sobre registro 

genealógico brasileiro; aspectos básicos em criação de ovinos. 

 

Tema 07: Instalações 

Importância das instalações no sucesso da produção de ovinos; Localização 

das instalações; Materiais e dimensionamento; Tipos de cerca 

 

Tema 08: Manejo Nutricional 

Alimentação em função da categoria animal, ou estágio fisiológico; 

Pastagens para ovinos; hábito de pastejo dos ovinos. 

 

Tema 09: Manejo Reprodutivo ovino 
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Fatores que influenciam a eficiência reprodutiva; manejo dos carneiros 

antes, durante e após a estação de monta; manejo das ovelhas antes do 

acasalamento até a lactação. 

 

Tema 10: Manejo Sanitário ovino 

 
Profilaxia, sintomas e tratamentos das principais doenças que  

acometem os animais; controle da verminose. 

 

Tema 11: Planejamento 

  

Evolução e dimensionamento do rebanho; Estimativa na produção de 

cordeiros. 

 

Tema 12: Introdução e Panorama da Caprinocultura 

 

Introdução a Caprinocultura, Situação e perspectivas da Caprinocultura; 

Panorama da pecuária caprina de corte e leiteira no Brasil. 

 

  Tema 13: Raças de caprinos 

 

Principais raças de caprinos de interesse econômico criadas no Brasil e suas 

aptidões. 

 

Tema 14: Instalações e anexos (caprinos) 

 

Importância das instalações no sucesso da produção de cabras leiteiras; 

Localização das instalações; Materiais e dimensionamento; Tipos de cerca 

 

Tema 15: Manejo Nutricional (caprinos) 

 

Alimentação em função da categoria animal, ou estágio fisiológico; 

Pastagens para caprinos; Hábito de pastejo e seletividade dos caprinos. 

 

Tema 17: Manejo reprodutivo (caprinos) 

 

Fatores que influenciam a eficiência reprodutiva; Manejo dos bodes antes, 

durante e após a estação de monta; Manejo das cabras antes do 

acasalamento até a lactação. 

 

  Tema 18: Planejamento para produção de leite (caprinos) 

 

Curva de lactação; Pico e persistência de lactação; Estimativa de produção 

de leite por período de lactação. 
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 03 seminários com duração entre 4 e 8 horas cada, para o público mínimo total de 

180 pessoas cada, sobre temáticas a serem especificadas no Plano de Trabalho, 

abordando minimamente os temas descritos abaixo: 

 

Tema 01: Ovinocultura e caprinocultura: Importância econômica 

Tema 02: Raças e seus cruzamentos. 

Tema 03: Sistema de criação convencional, diferenciado e orgânico. 

 

 01 intercâmbio para um público mínimo 40 pessoas, com temática a ser definida a 

partir de demandas do processo formativo oferecido aos beneficiários. 

 

 Divulgação da produção científica desenvolvida: 25 pessoas (Bolsistas, 

agricultores, professores) são financiadas para participar de eventos. 

 

 

SERVIÇO 5 – EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO NA CADEIA PRODUTIVA DO CAPRINO/OVINO NO 

TERRITÓRIO DE IDENTIDADE SISAL. 

 

5.1 – Atividades: 

 

5.1.1 Sistematização e análise da realidade territorial sobre a cadeia produtiva do 

caprino/ovino. 

 

5.1.2. Difusão de tecnologias sociais desenvolvidas para a cadeia produtiva do 

caprino/ovino. 

 

5.1.3. Desenvolvimento de 05 projetos de pesquisa de desenvolvimento de novos 

produtos ligados a cadeia do caprino/ovino. 

 

SERVIÇO 6 - PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE 

DIVULGAÇÃO 

 

Compreendendo a importância da comunicação nos processo de difusão do 

Cooperativismo, Associativismo, Economia Solidária e das Tecnologias Sociais, a contratada 

deverá apoiar a produção e confecção do material de divulgação como: impressos, sites, mídias 

sociais, campanhas de rádio entre outras. 

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Folder, 4x4, tam. 300x210mm, com 

2 dobras, couchê 145g 
5.000 

Cartaz, 4x0, tam. 300x420mm, 

couchê 145g 
400 

Site simples com 4 páginas. 

Incluindo hospedagem e domínio. 
1 

Vídeos (institucionais) 1 

Spot de rádio (30 segundos).           O 1 
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Spot será veiculado 10 vezes 

Cartilha, 4x4, 12 páginas, couchê 

115g, tam. Fechado (148x200mm), 

sem verniz, grampo canoa. 

5.796 

Banner em lona tam. 1,20 X 1,80 10 

Banner em lona tam. 0,90 x 0,60 m 10 

 

 

 

 

5.4 – LOTE 4 – CVT PERMACULTURA 

 

5.4.1. COMPONENTE DE IMPLANTAÇÃO – I 

SERVIÇO 1 - IMPLANTAR O SISTEMA DE GOVERNANÇA DO CVT FOMENTO À 

PERMACULTURA 

 

1.1 Atividades: 

 

1.1.1. Realizar reuniões de articulação com os parceiros; 

 

1.1.2. Promover a articulação dos diversos atores sociais locais e regionais por 

meio da proposta de gestão compartilhada do CVT PERMACULTURA 

 

1.1.3. Constituir o Comitê Gestor do CVT PERMACULTURA com um termo 

de parceria entre as instituições parcerias; 

 

SERVIÇO 2 - INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA DE APOIO 

 

2.1 Atividades: 

 

2.1.1 Organizar o espaço físico nas instalações pertencentes à Secretaria 

Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, no Centro 

Social Urbano de Lauro de Freitas, localizado no Loteamento Solar União s/n – 

Portão, CEP: 42.700-000 – Lauro de Freitas – BA, incluindo contratação de 

reforma quando necessário, composto por: 

 

 04 PAIS – sistema composto por: Canteiros e Pomar, Galinheiro, 

Corredor das Galinhas, Piquete, Larvário, Sistema de Irrigação e 

Adubação 

 04 Cisternas Calçadão 

 01 sala de coordenação 

 01 sala de recepção 

 

2.1.2. Organizar um PAIS – sistema composto por: Canteiros e Pomar, 

Galinheiro, Corredor das Galinhas, Piquete, Larvário, Sistema de Irrigação e 

Adubação e uma Cisterna de Calçadão em espaço físico cedido pelo 6º Batalhão 
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de Polícia do Exército, localizado na avenida Gov. Luís Viana Filho, 305-571 - 

Imbuí, CEP: 41.720-200 –  Salvador – BA.  

 

2.1.2 Em subsídio à elaboração da PROPOSTA DE TRABALHO a entidade 

poderá realizar a vistoria técnica ao espaço onde será implantado o CVT 

PERMACULTURA, nas instalações pertencentes à Secretaria Estadual de 

Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, localizada no Centro 

Social Urbano de Lauro de Freitas, no Loteamento Solar União s/n – Portão – 

Lauro de Freitas – BA, CEP: 42.700-000, devendo ser agendada com a 

Secretaria da Coordenação de Formação e Divulgação - COFD, através do 

telefone (71) 3115-9945. 

 

2.1.3. A vistoria será facultada como meio de subsidio para que a OSC 

identifique as intervenções necessárias para implantação do CVT e, como isso, 

possa inicialmente prever os custos que serão futuramente detalhados no plano 

de trabalho, ficando ciente que deverá apresentar os projetos executivos 

conforme disposto no item 2.1.4. 

 

2.1.4 As OSC’s terão que apresentar os projetos executivos de engenharia 

(orçamento detalhado, corte, fachadas, layout, planta baixa, elétrico, hidráulico 

e hidrossanitário de acordo com intervenção que julgar necessária) 

relacionados às reformas onde serão instalados os respectivos CVT’s, na etapa 

de apresentação do Plano de Trabalho, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 

11 do Decreto Estadual 17.091/16.   

 

2.1.5 O mobiliário e equipamentos necessários para a organização da estrutura 

física do CVT PERMACULTURA serão adquiridos pelo Estado e 

disponibilizado à instituição através da assinatura de Termo de Cessão de Uso. 

 

SERVIÇO 3 – COMPOSIÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

 

3.1 Atividades: 

 

3.1.1. Recrutar, Contratar e capacitar equipe técnica composta por: 

  

 01 coordenador territorial nível superior. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: Graduação reconhecida pelo MEC na área de 

Ciências Humanas ou Ciências Sociais Aplicadas; Experiência em 

coordenação/acompanhamento e gestão de programas/projetos na 

área de Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 

 

 02 técnicos de extensão de nível superior, ou técnico de nível médio. 

Com carga horária de 40 horas. Pré-requisitos: Graduação 

reconhecida pelo MEC na área de Ciências Humanas ou Ciências 

Sociais Aplicadas; Experiência em coordenação de processos de 

formação em Economia Solidária e Cooperativismo e/ ou Social; 
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 01 profissional de Comunicação, Jornalismo ou área afim. Nível 

superior ou técnico de nível médio. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área de 

comunicação social. 

 

 01 técnico administrativo nível médio. Com carga horária de 40 

horas. Pré-requisitos: 2º Grau completo; experiência na área 

administrativa: comunicações oficiais (carta, ofício, comunicação 

interna, ata, e correlatos); conhecimento em instrumentos de 

informática (Office).  

 

 01 Profissional de serviço gerais. Com carga horária de 40 horas. 

Pré-requisitos: Profissional no mínimo nível fundamental;  

 

 04 estudantes: 03 bolsistas de graduação ou ensino médio e 01 

bolsista de mestrado. Com carga horária de 20 horas semanais. Pré-

requisitos: Para estudantes de ensino médio ou ensino superior: 

matriculados em cursos técnicos ou graduações relacionadas à área 

das Ciências Agrárias.  Para estudantes de mestrado: Graduados na 

área de Ciências Agrárias, matriculados em cursos de Mestrados 

relacionados à área de Ciências Agrárias. 

 

3.2. Não será aceita a repetição de profissionais em Propostas Técnicas distintas 

submetidas à Chamada Pública; 

 

3.3. Cada Proposta Técnica submetida à Chamada Pública deve apresentar o perfil do 

Coordenador mediante a apresentação do Currículo, conforme modelo constante do Anexo V – 

MODELO PARA PROPOSTA DE TRABALHO, com as devidas comprovações; 

 

3.4. É vedada a redução do quantitativo de profissionais, a modificação do perfil da 

equipe técnica que resulte em pontuação inferior ao obtido no processo de seleção da Chamada 

Pública. 

 

5.4.2 COMPONENTE OPERACIONAL – II 

 

SERVIÇO 4 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 

 

4.1 Atividades: 

 

4.1.1. Realizar formação técnica, de gestão e sócio-política; 

 

A contratada irá promover processos de formação, com base nos princípios da educação 

popular e economia solidária, utilizando-se dos instrumentos previstos no projeto e a partir dos 

eixos e conteúdos descritos abaixo. 
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Formação Geral:  

 

 80 horas de curso de conteúdo geral – para um público mínimo de 100 pessoas, 

distribuídas em 08 grupos com uma média de 12 participantes. Cada grupo 

deverá acessar 20 horas de formação, abordando minimamente os temas 

descritos abaixo: 

 

Tema 01: Cooperativismo e Gestão de Empreendimentos Solidários 

Natureza do cooperativismo: aspectos doutrinários e históricos. Objetivos 

do cooperativismo: Dimensão social, Dimensão econômica, Dimensão 

cultural. Ramos do cooperativismo. Representação do sistema 

cooperativista. Empreendimentos sociais e solidários. Economia solidária e 

associativismo. Gestão de empreendimentos solidários: Constituição, 

Assembléias, Estatuto Social, Órgãos de administração e fiscalização, 

Registros e documentação, Subsistência financeira, Tarefas e procedimentos 

de gestão, Atos cooperativos, Aspectos legais. 

 

Tema 02: Empreendedorismo e Plano de Negócio 

Características, tipos e habilidades empreendedoras. Liderança, motivação e 

competências atitudinais. Oportunidade, estratégia e modelagem de 

negócios. Ciclo de vida do negócio e processos organizacionais estratégicos. 

Plano de negócio: Estrutura, Plano de Mercado, Plano de Capital e 

Financeiro, Plano de Marketing, Plano de Gestão, Estudo de viabilidade 

econômico-financeira. 

 

Tema03: Relações Étnico Raciais e Cultura Afro Brasileira e Indígena 

Relações étnico-raciais no Brasil. Conceitos de raça e etnia, mestiçagem e 

racismo, preconceito e discriminação. Configurações dos conceitos de raça, 

etnia e cor no Brasil. Cultura afro-brasileira e indígena.  

 

Tema 04: Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional 

Conceitos de políticas publicas e desenvolvimento regional, Política de 

Desenvolvimento Regional no Litoral Sul da Bahia, As Políticas Publicas no 

Brasil e o Acesso aos Recursos, Estudos de casos  da realidade Regional. 

 

Formação Específica 

 

 80 horas de curso de conteúdo específico – para um público mínimo de 100 

pessoas, distribuídas em 08 grupos com uma média de 12 participantes. Cada 

grupo deverá acessar 20 horas de formação, abordando minimamente os temas 

descritos abaixo: 

 

Tema 01: Permacultura 
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História da permacultura. Princípios dos sistemas. Ética da permacultura. 

Princípios de planejamento. Conceitos fundamentais de ecologia e clima. 

Elementos de paisagem, leitura do perfil natural e estratégias em diferentes 

climas.  Método de planejamento do espaço – as zonas, setores, fluxos 

energéticos e análise de elementos e localização relativa. Solos e suas 

características, importância, identificação e manejo.  Água em um contexto 

de escala global e local. O ciclo e distribuição da água, características e 

potencialidades de uso, sistematização das águas no espaço de planejamento 

e manutenção da qualidade. 

  

Tema 02: Agricultura ecológica  

Tipos de agroecossistemas, estratégias de cultivo e animais como elementos. 

Bioconstrução - conceitos fundamentais, histórico, contexto e sistemas 

estruturais. Energia na paisagem e no sistema planejado.  

Tema 03: Compostagem  

A matéria orgânica e o aproveitamento agrícola de resíduos: A importância 

do aproveitamento agrícola dos resíduos; A matéria orgânica; A importância 

da matéria orgânica para a fertilidade; Utilização agrícola da matéria 

orgânica; e Aproveitamento agrícola de resíduos. O processo de 

compostagem: O que é compostagem; Condições recomendadas para a 

compostagem; Diferentes formas de compostagem; A eficiência do processo 

de compostagem; e Principais matérias-primas utilizadas. A utilização do 

composto: A utilização do composto e Composto 100% vegetal e extrato e 

composto. 

Tema 04: Tecnologias sociais para produção sustentável  

Desenvolvimento Sustentável e Sustentabilidade: contexto das Tecnologias 

Sociais e da Agroecologia. Tecnologias Sociais: nexos com a Agroecologia. 

Marco conceitual das Tecnologias Sociais: histórico como processo de 

construção social. Exemplos de TS e nexos com a Agroecologia.  

Tema 05: Produção de Hortas Orgânicas I 

Introdução à Agricultura Orgânica: Conceitos; qualidade superior dos 

alimentos orgânicos; objetivos da agricultura orgânica; os agrotóxicos e o 

agricultor; os agrotóxicos e o consumidor de alimentos; os agrotóxicos e os 

custos sociais e ambientais; evolução da área, a produção e o mercado de 

alimentos orgânicos; a área plantada com agricultura orgânica; o mercado e 

a produção de alimentos orgânicos; a consciência do consumidor. Bases e 

princípios da agricultura orgânica: as escolas da linha agroecológica; 

equilíbrio ecológico; teoria da trofobiose; diversificação; reciclagem de 

matéria orgânica.  
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Tema 06: Produção de Hortas Orgânicas II 

Adubação orgânica: Estercos, Compostagem orgânica, tipos de composto, 

formas de aplicação de composto, adubação orgânica em cobertura, 

biofertilizantes líquidos, recursos alternativos - urina de vaca. Adubação 

verde: Critérios para escolha dos adubos; adubos verdes e a liberação de 

nutrientes; adubos verdes e alelopatia. Rotação de culturas: Consorciação. 

Cultivares adaptadas. Produção de mudas. Cobertura morta. Manejo de 

ervas. Irrigação. Controle de pragas e doenças: Calda sulfocálcica, calda 

bordalesa, calda viçosa.  

Tema 07: Certificação participativa  

Funcionamento dos Sistemas Participativos de Garantia da Qualidade 

Orgânica. Credenciamento dos Organismos Participativo de Avaliação de 

Conformidade. Princípios constitucionais e sua ligação com o 

cooperativismo. Desenvolvimento econômico e social.   

Tema 08: Comercialização  

O que é um produto orgânico; identificação de produtos orgânicos para 

comercialização; perfil de consumidores; mercado interno e externo; 

circuitos curtos e circuitos longos; principais formas de comercialização de 

produtos orgânicos no Brasil  

 

 03 intercâmbios envolvendo um público mínimo de 16 pessoas cada, totalizando 

50 pessoas, com temas a serem definidos a partir de demandas do processo 

formativo oferecido aos beneficiários do projeto. 

 

 Serão 10 participações em eventos temáticos, totalizando 25 pessoas  

 

4.1.2. Tratando-se da formação específica, execução dos seminários temáticos e dias de 

campo, a Organização da Sociedade Civil – OSC ficará responsável pela elaboração do 

conteúdo programático, aplicação, avaliação; de acordo com a análise da realidade, com as 

demandas e necessidades do público alvo do projeto.  

 

SERVIÇO 5 – EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO NO CENTRO VOCACIONAL TERRITORIAL DE FOMENTO À 

PERMACULTURA NA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR. 

 

5.1 – Atividades: 

 

5.1.1 Sistematização e análise da realidade territorial. 

 

5.1.2. Difusão de tecnologias sociais desenvolvidas para Permacultura, a exemplo do 

sistema PAIS e Cisterna calçadão 
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5.1.3. Desenvolvimento de 05 projetos de pesquisa de desenvolvimento de novos 

produtos ligados à Permacultura. 

 

SERVIÇO 6 - PRODUÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E DE 

DIVULGAÇÃO 

 

Compreendendo a importância da comunicação nos processo de difusão do 

Cooperativismo, Associativismo, Economia Solidária e das Tecnologias Sociais, a contratada 

deverá apoiar a produção e confecção do material de divulgação como: impressos, sites, mídias 

sociais, campanhas de rádio entre outras. 

 

PRODUTO QUANTIDADE 

Folder, 4x4, tam. 300x210mm, com 

2 dobras, couchê 145g 
10.000 

Cartaz, 4x0, tam. 300x420mm, 

couchê 145g 
500 

Site simples com 4 páginas. 

Incluindo hospedagem e domínio. 
1 

Vídeos (institucional) 1 

Spot de rádio (30 segundos). Cada 

Spot será veiculado 10 vezes 
3 

Cartilha, 4x4, 12 páginas, couchê 

115g, tam. Fechado (148x200mm), 

sem verniz, grampo canoa. 

10.000 

Material audiovisual educativo 1 

Banner em lona tam. 1,20 X 1,80 10 

Banner em lona tam. 0,90 x 0,60 m 12 

 

 

 

6. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Referente ao LOTE 01: O CVT CACAU será implantado nas instalações pertencentes à 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – Campus Soane Nazaré de Andrade - Rod. 

Jorge Amado, km 16 - Salobrinho, Ilhéus – BA, CEP – 45.662-900 – disponibilizado através de 

Termo de Cessão de Uso entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE a 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC. 

 

Referente ao LOTE 02: As instalações físicas do CVT Guaraná serão implantadas nas 

instalações pertencentes à Prefeitura de Nilo Peçanha – Trevo de Cairú, s/n – Rodovia Ba. 001 

/Nilo Peçanha / Ituberá. Distrito Industrial de Nilo Peçanha, CEP 45440-000 – disponibilizado 

através de Termo de Cessão de Uso entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte 

– SETRE e a Prefeitura de Nilo Peçanha. 

 

Referente ao LOTE 03: O CVT CAPRINOVINOCULTURA será implantado nas 

instalações pertencentes à AREFASE - Escola Família Agrícola do Sertão – Fazenda Lagoa do 
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Pimentel 48.800-000 Monte Santo, Bahia, Brasil – BA, disponibilizado através de Termo de 

Cessão de Uso entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a 

Associação Regional da Escola Família Agrícola do Sertão - AREFASE. 

 

Referente ao LOTE 04: O CVT PERMACULTURA será implantado nas instalações 

pertencentes à Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, no 

Centro Social Urbano de Lauro de Freitas, no Loteamento Solar União s/n – Portão – Lauro de 

Freitas – BA, CEP: 42.700-000, disponibilizado através de Termo de Cessão de Uso entre a 

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE e a Secretaria Estadual de Justiça, 

Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. 

 

7. PRAZO 

 

7.1. A vigência do Termo de Fomento terá como previsão tempo estimado de 24 

meses, prazo máximo para execução das atividades a partir da assinatura do 

contrato, podendo ser estendido a critério do contratante.  

 

7.2. Os serviços a serem executados foram relacionados em três etapas com 08 meses 

de duração cada. Esta classificação dos serviços por etapas é apresentada no 

Instrumento de Avaliação e Monitoramento específico por Lote, constante no 

anexo VIII deste documento. 

 

8.  DO PAGAMENTO  

 

O pagamento será realizado através de TRÊS parcelas:  

1ª 20% no início da vigência; 

 

2ª 50% do recurso global desde que realizadas as metas, atividades e serviços 

referentes à ETAPA I do Instrumento de Avaliação e Monitoramento 

(Anexo VIII) comprovadas mediante apresentação de relatório parcial  

 

3ª 30% do recurso global após a execução das metas e atividades e serviço da 

ETAPA II do Instrumento de Avaliação e Monitoramento (Anexo VIII) 

comprovadas mediante apresentação de relatório parcial. 

 

9. DO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO 

 

Sem prejuízo de outras obrigações constantes neste Termo de Referência, caberá a 

SETRE – como CELEBRANTE e à OSC PARCEIRA, o cumprimento das seguintes 

obrigações: 

 

9.1 Caberá à SETRE: 

 

 Definir as linhas gerais do trabalho; 

 

 Definir, com a contratada, as estratégias para execução das atividades; 
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 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela OSC 

PARCEIRA quando necessários à prestação de serviços e desenvolvimento de 

atividades; 

 

 Comunicar formalmente à OSC PARCEIRA qualquer falha e/ou irregularidade na 

prestação de serviços ou desenvolvimento de atividades, determinando o que for 

necessário sua regularização; 

 

 Acompanhar e fiscalizar a realização de serviços e atividades do CVT, por meio de 

servidores especialmente designados e de acordo com os indicadores de avaliação 

descritos no Instrumento de Avaliação e Acompanhamento (anexo VIII); 

 

 Notificar, por escrito, a Organização Social contratada da aplicação de eventuais 

penalidades, garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

 

 Efetuar o pagamento à OSC PARCEIRA, desde que verificada o cumprimento dos 

serviços e atividades. 

 

9.2 Caberá a OSC PARCEIRA: 

 

 Apresentar Proposta Metodológica de avaliação e atendimento dos beneficiários do 

projeto; 

 

 Executar as ações estabelecidas neste Termo de Referência; 

 

 Entregar/apresentar os produtos, serviços e atividades contratados nos prazos 

acordados; 

 

 Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela SETRE, atendendo 

prontamente a quaisquer reclamações; 

 

 Proceder às adequações nos produtos com antecedência de 30 dias a data prevista para 

realização da atividade, desde que não seja alterado o objeto da contratação; 

 

10. DOS RESULTADOS ESPERADOS 

 

Para o Lote 01 – CVT CACAU: 

 

1. 178 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em empreendedorismo, 

cooperação, cooperativismo e economia solidária; 

 

2. 178 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em formações técnicas, 

que possam contribuir para a melhoria da produtividade e aumento da produção 

do cacau na região; 

 

3. Vocação regional fortalecida, visando à promoção de desenvolvimento 

econômico e social sustentável; 
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4. Contribuição para o desenvolvimento regional, com ênfase em inclusão social. 

 

5. 05 novos produtos difundidos através da extensão tecnológica. 

 

Para o Lote 02 – CVT GUARANÁ: 

 

1. 220 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em empreendedorismo, 

cooperação, cooperativismo e economia solidária; 

 

2. 220 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em formações técnicas, 

que possam contribuir para a melhoria da produtividade e aumento da produção do 

guaraná na região; 

 

3. Vocação regional fortalecida, visando à promoção de desenvolvimento 

econômico e social sustentável; 

 

4. Contribuição para o desenvolvimento regional, com ênfase em inclusão social. 

 

5. 05 novos produtos difundidos através da extensão tecnológica. 

 

Para o Lote 03 – CVT CAPRINO/OVINO 

 

1. 345 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em empreendedorismo, 

cooperação, cooperativismo e economia solidária; 

 

2. 345 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em formações técnicas, 

que possam contribuir para a melhoria da produtividade e aumento da caprino-

ovinocultura na região; 

 

3. Vocação regional fortalecida, visando à promoção de desenvolvimento econômico 

e social sustentável; 

 

4. Contribuição para o desenvolvimento regional, com ênfase em inclusão social. 

 

5. 05 novos produtos difundidos através da extensão tecnológica. 

 

Para o Lote 04 – CVT PERMACULTURA 

 

1. 175 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em empreendedorismo, 

cooperação, cooperativismo e economia solidária; 

 

2. 175 Jovens e adultos agricultores familiares capacitados em formações técnicas, 

que possam contribuir para a melhoria da produtividade e aumento da produção 

com base na permacultura na região; 
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3. Vocação regional fortalecida, visando à promoção de desenvolvimento econômico 

e social sustentável; 

 

4. Contribuição para o desenvolvimento regional, com ênfase em inclusão social. 

5. 05 novos produtos difundidos através da extensão tecnológica. 

 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

 Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, sem prejuízo das 

responsabilidades civil e criminal e assegurada à prévia e ampla defesa, a organização social 

adjudicatária ficará sujeita às sanções cabíveis estabelecidas na lei que deverão ser observadas, 

e a instituição que agir com irregularidade será advertida através de notificação por meio de 

ofício, mediante contra-recibo do representante legal da beneficiária, estabelecendo prazo para 

cumprimento das obrigações assumidas.  

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes da parceria do objeto deste Edital correrão à conta do Convênio 

celebrado entre a UNIÃO, através do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações - MCTIC e o Estado da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, 

Renda e Esporte – SETRE, sob o nº 821938/2015. 
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