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Termo de Referência  
 
 
Definição da forma Jurídica da Agência de Negócios dos Povos da Floresta  

1. Contexto 

 
A Pacto das Águas é uma associação sem fins lucrativos, com titulação de OSCIP, sendo fruto de 

um trabalho com os povos da floresta no noroeste de MT e leste de RO existente há mais de 10 anos, 

contribuindo na construção de alternativas de gestão ambiental em Terras Indígenas e RESEX, tendo como 

principal estratégia a estruturação da cadeia produtiva da Castanha do Brasil.  

Nesse contexto, apoia atualmente ações junto a 5 terras indígenas e 4 RESEX nos estados de RO e 

MT, onde mais de 850 castanheiros, apoiados por 11 associações, produziram na safra 2015/2016 algo em 

torno de 550 toneladas de castanha do Brasil com casca, gerando aproximadamente R$ 1.700.000,00 

milhões. 

Tradicionalmente, como solução para a comercialização, esses povos se direcionam à criação de 

cooperativas, onde se encontram vários desafios relacionados a adesão social / sentimento de 

pertencimento e governança dentro de um coletivo tão diverso de povos. 

Para esses grupos, as associações são as formas de representação com maior proximidade e 

possuem uma missão eminentemente política para com seus povos, representando-os na defesa de seus 

direitos fundamentais, havendo na esfera de gestão de negócios um campo tributário e jurídico pouco 

claro quanto à possibilidade de essas entidades estarem se organizando na forma de um consórcio, de 

uma central ou outro modelo jurídico que considere as associações como um elemento central e que possa 

resguardar as características e autonomia de cada povo nos processos de tomada de decisão da gestão de 

negócios. 

Não obstante essas considerações acerca da falta de clareza jurídica e tributária, no caso desse 

coletivo, as associações com a assessoria da Pacto das Águas, têm realizado a gestão social com diferentes 

grupos de castanheiros na organização dos processos de revitalização dos castanhais nativos, coleta, 

seleção, beneficiamento e armazenamento, organizando o processo de formação dos lotes de castanha 

por meio de processos de compra coletiva, através do acesso aos recursos do PAA Formação de Estoque.  

Considerando o conjunto de expertises dentro desse arranjo da Cadeia de Valor da Castanha do 

Brasil no estado de Rondônia, bem como pensando na sustentabilidade social, institucional e financeira 

dessa iniciativa, está se propondo aqui a constituição de uma figura jurídica que possa reunir os 

castanheiros e suas associações juntamente com a Pacto das Águas em uma central de comercialização 
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dos produtos da sociobiodiversidade, onde pretende-se instituir a representação de uma Agência de 

Negócios dos Povos da Floresta. 

 

2.Objetivo  

 

Contratação de consultoria para realizar a qualificação e instrumentalização da equipe do Pacto das 

Águas e representantes das associações para definição do formato jurídico que será adotado para 

comercialização formal da castanha e outros produtos da floresta das comunidades envolvidas nessa iniciativa. 

 

3.Produtos 

 
1. Documento com apanhado jurídico e análise das regras tributárias e civis relevantes e aplicáveis nos 

níveis federal, estadual e municipal; 
2. Documento com estruturas jurídicas que viabilizem o funcionamento das cadeias com a preservação 

dos seus valores intrínsecos, segurança jurídica e eficiência tributária compatível com a ausência de 
finalidade lucrativa, com intuito de garantir a gestão transparente, simples e sustentável da renda 
pertencente aos produtores; 

3. Documento contendo a análise dos estatutos das associações envolvidas nessa rede e recomendações 
à sua adequação, visando a viabilidade da realização de operações comerciais; 

4. Documento com o produto da interlocução com autoridades públicas locais sobre registros e aplicação 
de regras tributárias compatíveis com o perfil das atividades de base comunitária; 

5. Documento com o resultado das discussões sobre as formas de organização jurídica possíveis desse 
consórcio de associações para a sua organização em rede;  

6. Elaboração da minuta de contrato/estatuto em relação ao formato jurídico a ser adotado. 
 

4.Atividades  

 

 Debate com representantes do PACTO, ICMBIo, USFS e convidados sobre as possíveis soluções jurídicas 
para comercialização formal da castanha (associação, central de associações, empresa, 
distribuidora/representante, agência de negócios, cooperativa, etc); 

 Realização de viagens para Porto Velho, Ji Paraná e outras localidades de RO para reuniões com equipes 
de governo (SEFINS, SEAF, SEDAM, Gabinete da vice Governadoria, etc), MPF, Junta comercial e 
representantes dos povos e associações 

 Apoio e orientação técnica para convocação/realização da assembleia;  

 Elaboração das atas/contrato social/estatuto; 

 Orientações para registro do consórcio / central de associações na Junta Comercial; 
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4.Atividades e produtos 

 
Produtos, prazos e pagamentos: 

Etapa 
Data da 
ação 

Produto 
Data da 
entrega 

Valor (R$) 

Produto 1  

Documento com apanhado jurídico e 
análise das regras tributárias e civis 
relevantes e aplicáveis nos níveis federal, 
estadual e municipal 

 3.000,00 

Produto 2  

Documento com estruturas jurídicas que 
viabilizem o funcionamento das cadeias 
com a preservação dos seus valores 
intrínsecos, segurança jurídica e eficiência 
tributária compatível com a ausência de 
finalidade lucrativa, com intuito de 
garantir a gestão transparente, simples e 
sustentável da renda. 

 2.000,00 

Produto 3  

Documento contendo a análise dos 
estatutos das associações envolvidas 
nessa rede e recomendações à sua 
adequação, visando a viabilidade da 
realização de operações comerciais. 

 3.000,00 

Produto 4  

Documento com o produto da 
interlocução com autoridades públicas 
locais sobre registros e aplicação de regras 
tributárias compatíveis com o perfil das 
atividades de base comunitária 

 2.000,00 

Produto 5  

Documento com o resultado das 
discussões sobre as formas de organização 
jurídicas possíveis desse consórcio de 
associações para a sua organização em 
rede 

 2.000,00 

Produto 6  
Elaboração da minuta de 
contrato/estatuto em relação ao formato 
jurídico a ser adotado. 

 8.000,00 

TOTAL 20.000,00 

 
 

5.Prazo de contratação  

 
O período de contratação se estenderá por 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias em comum 
acordo.  
 

6. Qualificação  
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Pessoa física: Formação em  Administração, direito e ou áreas biológicas ou humanas 
Experiência mínima de 05 anos em Gestão e apoio a empreendimentos comunitários 

7. Custo, forma de pagamento 

 
Contratação de Pessoa Física  
 

O pagamento e/ou remuneração pelo serviço prestado será efetuado em moeda corrente, através de 
tranferência direta na conta do contratado, no ato da entrega dos produtos especificados neste termo de 
referência. 
No ato do pagamento serão também recolhidas todas as obrigações de tributos e direitos, de acordo com a 
legislação que se refere a RPA -  Prestação de Serviços. 
 
O Custo bruto é de: R$ 20.000,00 
 
Sendo pago conforme a realização de cada oficina descriminada acima, mediante nota fiscal/RPA de prestação 
de serviços. 
 
Contratação de Pessoa Jurídica 
 

Se for contratação de Pessoa Jurídica, o pagamento será realizado via transferência bancária direto na conta 
da empresa: 
 
O Custo bruto é de: R$ 20.000,00 
 
Sendo pago conforme a realização de cada oficina descriminada acima, mediante nota fiscal fornecida pela 
empresa, sendo retido(s) o(s) encargo(s), caso seja necessário. 
 

8. Informações adicionais/da seleção 

 
A contrantante reembolsará ao contratado depesas de viagens (transporte, hospedagem e alimentação), 
mediante apresentação de comprovantes fiscais válidos 
 
O processo seletivo simplificado será realizado através de recebimento de currículo, enviado para o email de 
placidocosta@pactodasaguas.org.br e rosebraga@pactodasaguas.org.br.  
 
Todas as informações fornecidas ao contratado, bem como as produzidas no âmbito desse contrato, são de 
caráter interno da Pacto das Águas, sendo vedatas a sua divulgação. Quaisquer intenções de divulgação por 
parte do contratado deverão ter a anuência expressa da Pacto das Águas. 
 
A Pacto das Águas se reserva ao direito de realizar uma nova convocação caso nenhum dos candidatos 
preencha as exigências e o perfil exigido no termo de referência. 
 
 
 

Ji Paraná RO, 01  de julho de 2017 
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