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OBJETIVO 
Contratação de assessoria técnica para acompanhamento e gestão do projeto “Sementes da 
Vida” da Associação Xavante Ripá de Produtividade e Etnodesenvolvimento, para 
execução das ações e atividades previstas no plano de trabalho. 
  
ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
O Projeto DGM-BRASIL, alinhado aos objetivos estabelecidos pelo DGM-GLOBAL, e em 
parceria com Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais, pretende 
contribuir para: (i) Fortalecer a participação dos povos indígenas, comunidades quilombolas 
e comunidades tradicionais do Bioma Cerrado, REDD+ e outros programas similares 
orientados para o Clima nas esferas local, nacional e global e; (ii) contribuir para aprimorar 
o modo de vida e o manejo sustentável da floresta e da terra em seus territórios. Tem como 
um dos seus objetivos específicos apoiar ações junto aos povos indígenas, comunidades 
quilombolas e comunidades tradicionais que contribuam para: a gestão territorial, florestal e 
ambiental de seus territórios; a promoção de atividades econômicas sustentáveis e a redução 
de vulnerabilidades sociais, culturais, ambientais e climáticas. 
Para o alcance desses objetivos, foi prevista uma estratégia de apoio às Iniciativas 
Comunitárias Sustentáveis de Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas e Tradicionais 
(PIQCTs) do Cerrado, no primeiro componente do Projeto DGM/Brasil. O Componente 1 
– Apoio às iniciativas sustentáves e adaptativas, tem por objetivo apoiar os Povos 
Indígenas, Comunidades Quilombolas e as Comunidades Tradicionais (PICTs), por meio de 
suas organizações representativas e de apoio, e de atividades de suas escolhas, que venham 
a promover (i) a gestão sustentável dos recursos florestais, naturais e da biodiversidade 
dentro de seus territórios, (ii) a diversificação de suas atividades produtivas, (iii) o 
estabelecimento de estratégias de etnodesenvolvimento, e, (iv) capacidade para lidar com as 
mudanças do clima de forma mais resiliente. Através deste componente, o DGM-BRASIL 
concederá subdoações (Subcomponente I-A) para financiar as iniciativas comunitárias e 
proverá capacitação e assistência técnica (Subcomponente I-B). 
Esta contratação enquadra-se junto ao subcomponente I-A, que tem por objetivo conceder 
micro e pequenas doações para organizações comunitárias elegíveis dos Povos Indígenas, 
Comunidades Quilombolas e Comunidades Tradicionais (PICTs) para realizarem 
subprojetos comunitários que se enquadrem em áreas temáticas pré-determinadas e 
relacionadas à gestão florestal, dos recursos naturais, gestão socioambiental e do uso da 
terra/território, à diversificação dos meios de produção e consumo e à sobrevivência 
sociocultural desses Povos e Comunidades. 

 
Componente 1 – Iniciativas comunitárias sustentáveis e adaptativas; 
Subcomponente 1-A – Iniciativas Comunitárias - Subprojetos Orientados para o Mercado; 
 
CONTEXTO 
O povo Xavante tem em sua tradição a realização de expedições de pesca, de caça e de 
coleta de sementes, tubérculos e frutos do cerrado, que estão na base da sustentabilidade 
alimentar, juntamente com a produção nas roças. Todas essas atividades envolvem um 
profundo e amplo conhecimento tradicional, associado ao manejo da biodiversidade do 
cerrado. Em 2013, lideranças da aldeia Ripá participaram da feira de sementes do povo 
Krahô, realizada na aldeia Kapey, em Itacajá,TO. Essa experiência proporcionou a 
implementação da atividade, adaptada para a realidade Xavante de Pimentel Barbosa, em 
Canarana – MT, visando superar o desafio de contrapor as grandes monoculturas de soja, no 
entorno da T.I, que utilizam agroquímicos em larga escala e que impactam, direta e 
indiretamente, a área indígena de cerrado nativo, seu patrimônio e sua agricultura. 



 
No mesmo ano, deu-se início a uma parceria com o Instituo Socioambiental – ISA e 
Associação Rede de Sementes do Xingu – ARSX, para um processo formativo e de 
comercialização para o reflorestamento e enriquecimento das áreas degradadas dentro e fora 
da T.I. Atualmente, há três grupos coletores de sementes florestais que já realizam, 
semestralmente, a comercialização de sementes. Esses grupos coletores necessitam ser 
apoiados com infraestrutura, apoio técnico e suporte, para aprimoramento e autonomia 
sobre todos os processos da cadeia produtiva de sementes florestais, bem como para o 
aumento da quantidade e qualidade das sementes coletadas, beneficiadas, armazenadas e 
entregues.  
 
O cuidado com a fenologia e biodinâmica das matrizes de coleta tem sido alvo de pesquisa 
e une o conhecimento técnico e intuitivo ao trabalho participativo junto às famílias que se 
beneficiam das polpas das espécies de frutíferas, valorizando e trazendo saúde para as novas 
gerações. A estratégia do projeto é proporcionar aos grupos coletores e a toda comunidade 
um espaço multiuso, com casa de sementes e farinheira, equipamentos adequados para 
fortalecimento do grupo e dos trabalhos realizados, realização de feira de sementes e 
saberes, além da sistematização audiovisual do trabalho, que servirá tanto para 
monitoramento quanto para disseminação da iniciativa entre indígenas da região 
Araguaia/Xingu.  
 
JUSTIFICATIVA 
Fortalecer os processos de preservação e manutenção da biodiversidade associada à cultura 
nativa A'uwe dentro da T.I., implementando e organizando ações que garantam e deem 
continuidade aos trabalhos realizados junto à comunidade, é o propósito dessa Assessoria. 
A gestão do trabalho junto aos coletores A’uwe, que está intrinsicamente ligado aos ciclos 
sociais e de vida dessa comunidade, requerem conhecimentos específicos e próprios da 
cultura A’uwe que dialoguem e interajam com os resultados esperados do projeto. O 
processo de formação e de capacitação de agentes sócio ambientais, membros da 
associação, para autonomia e empoderamento da comunidade no diálogo interinstitucional e 
interétnico, está sendo ainda construído, em parceria com a escola e as lideranças, mas 
requer um acompanhamento sistemático para a consolidação do processo. Os serviços 
prestados pela assessoria técnica contribuirão diretamente para uma maior clareza e 
organização desses processos, consolidando ações para o enfrentamento dos problemas. 
 
ABRANGÊNCIA 
O trabalho será realizado na aldeia Santa Cruz Ripá, TI Pimentel Barbosa, no município de 
Canarana-MT. Estarão envolvidos nas atividades 24 famílias, sendo 93 mulheres, 86 
homens, 41 jovens e 4 anciões. 
 
ATIVIDADES 
1 – Realizar assessoria e acompanhamento técnico para etnomapeamento das espécies em 
potencial de coleta na reserva indígena; 
2 – Acompanhar os grupos de coletores durante a realização das coletas; 
3 – Mapear em campo e transpor os mapas mentais dos protagonistas indígenas e caçadores 
nativos das matrizes com potencial de coleta;  
4 – Realizar reuniões com grupo coletores;  
5 – Assessorar as capacitações e demais atividades afins; 
6 – Produzir roteiro para o curta metragem e estratégia de divulgação de material áudio 
visual;  
7 – Acompanhar a etapa de preparação e implementação da obra da unidade multiuso, para 
armazenamento de sementes e produção de alimentos; 



8 – Sistematiza e construir estratégias de aprimoramento e autonomia de comercialização de 
sementes florestais;  
9 – Apoiar e participar juntamente com a coordenação do projeto de reuniões de 
planejamento, avaliação e integração das ações do projeto com a Associação Xavante Ripá 
de Produtividade e Etnodesenvolvimento, com lideranças beneficiarias e parceiros 
acordados com o cronograma e a metodologia; 
 
PRODUTOS 
RT 1 -Plano de trabalho para atividade de realização de coleta de sementes;  
RT 2. Roteiro para etapa de registro áudio visual para produção e exibição de vídeo 
referente às atividades do projeto;  
RT 3 – Relatório técnico do acompanhamento das atividades de edificação do módulo 
multiuso;  
RT 4 - Relatório técnico sobre a etapa de estruturação do grupo de coletores e do plano 
estratégico para construção do etnomapeamento das árvores matrizes de coleta de sementes 
e da lista potencial;  
RT 5 – Entregar plano estratégico para comercialização de sementes florestais; 
RT 6. Relatório da estratégia de disseminação do material de áudio visual junto as aldeias e 
demais parceiros; 
RT 7. Elaborar relatório de assessoramento das reuniões realizadas entre a coordenação e 
beneficiários do projeto;  
RT 8 – Entrega final do etnomapeamento das árvores matrizes de coleta de sementes e da 
lista potencial. 
 
 
FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 
Relatórios técnicos em formato digital.  
 
PRAZO DE EXECUÇÃO 
O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de Referência é de 21 
meses, conforme cronograma a seguir: 
 

PRODUTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

RT - 1 X                     

RT – 2   X                   

RT – 3      X                

RT – 4         X             

RT – 5            X          

RT – 6               X       

RT – 7                  X    
RT - 8                     X 

 
 
PERCENTUAIS E FORMA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS 
O prazo de análise dos documentos, será de até 05 dias após a entrega do produto. Caso 
sejam necessárias readequações após análise para fins de aprovação, se reinicia a contagem 
do prazo. A análise e aprovação será feita pela Coordenação ou Representante legal da 
Associação Xavante Ripá de Produtividade e Etnodesenvolvimento. 
 
Após aprovação formal será submetido ao CAA/NM para pagamento. O prazo de 
pagamento será de até 10 dias corridos. 



 
 

 
Duração 

(12 meses) R$ - RPA 

Assessor Técnico 
  

Mês 1 10% 

Mês 3 15% 

Mês 6 15% 

Mês 9 12% 

Mês 12 12% 

Mês 15 12% 

Mês 18 12% 

Mês 21 12% 
TOTAL 100% 

 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O trabalho será realizado na aldeia Santa Cruz Ripá, TI Pimentel Barbosa, no município de 
Canarana-MT.  
 
QUALIFICAÇÃO DO ASSESSOR 
Poderão participar desta seleção os profissionais que tenham, no mínimo, a qualificação 
descrita abaixo, que será verificada mediante aplicação dos critérios de avaliação, 
distribuídos entre formação acadêmica 20% e experiência 80%, totalizando 100% dos 
pontos. 
a) Formação Acadêmica: 
I. Requisitos mínimos: 

• Profissional graduado em curso de nível superior. 

II. Requisitos desejáveis 

• Graduação de nível superior nas áreas de Agronomia, Gestão Ambiental ou 
Engenharia Florestal. 

• Participação em congressos relacionados à arquitetura indígena, à música tradicional 
e contemporânea da etnia A’uwe xavante. 

b) Experiência Profissional: 

I. Requisitos mínimos: 

• Experiência comprovada de trabalho com a etnia Xavante. 
 

II. Requisitos Desejáveis: 

• Domínio da língua materna do povo A’uwe Xavante (o domínio será comprovado por 
um membro da comunidade, por meio de um teste de fluência da língua).  

• Experiência com produção de vídeos e outros materiais de divulgação. 
• Experiência com coletas de sementes florestais. 
• Experiência com realização de eventos, como feiras, festivais e outros eventos sobre 

cultura e saberes tradicionais. 



• Experiência comprovada em mediação/moderação, junto a comunidades indígenas, 
tendo em vista a necessidade de se conduzir reuniões periódicas com a comunidade, 
para alinhamento contínuo das atividades previstas no projeto e planejamento.  

• Experiência comprovada em projetos socioambientais, com comunidades indígenas, 
voltados à organização da cadeia produtiva de sementes. 
 

Os currículos deverão ser detalhados, permitindo a contagem de tempo de experiência, para 
uma adequada análise por parte da Comissão de Avaliação. 
 
INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE 
Serão fornecidos pelo Contratante, um sistema para monitoramento dos trabalhos, assim 
como um Tablet, para a Associação, disponibilizado para prestações de contas e registro do 
desenvolvimento das atividades e do projeto. 
 
PREVISÃO DE VIAGENS 
As despesas com passagens aéreas, deslocamentos e hospedagem do(a) consultor(a), 
quando necessárias, não estão incluídas no valor dos produtos.  As passagens aéreas serão 
adquiridas diretamente pela contratante. As despesas com alimentação, hospedagem e 
locomoção serão custeadas pela Contratante, mediante concessão de diárias ou contratação 
direta de serviços.  
 
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 
A Diretoria da Associação, junto com a comunidade, serão responsáveis pelo 
acompanhamento e supervisão geral das atividades. 
 
PROPRIEDADES 
Todas as peças produzidas pelo contratado, fruto deste Termo de Referência, inclusive 
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do 
contrato e pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor para outros fins 
com expressa autorização do Contratante. 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
O contratado será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e 
trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a 
contratação de autônomo. 
 
Não será proporcionado ao Contratado, seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de 
saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou 
qualquer outro emolumento durante a vigência do Contrato. 
 
Será vedado ao Contratado ceder quaisquer informações e/ou documentos, objetos deste 
Contrato, sem prévia autorização do Contratante. 
 
O Contratado deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência, de 
acordo com os mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética. 
 
 

 


