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OBJETIVO 

Contratar consultoria para prestação de serviço especializado em Monitoramento e 

Avaliação de projetos socioambientais, realizada no âmbito do projeto “Floresta de 

Babaçu em Pé” executado pela AMIQCB e financiado pelo Fundo Amazônia, em 

implementação até dezembro de 20211.  

a) Produto 1. Plano de Monitoramento e Avaliação do projeto Floresta de 

Babaçu em Pé: elaborar um  documento considerando  a necessidade de coleta 

de dados e mensurações relativas ao Plano de Monitoramento acordado com o 

BNDES no âmbito do contrato Nº 17.2.0767.1 (disponível em 

www.miqcb.org.br)   o qual deve conter no mínimo: a) abordagem e metodologia 

de Monitoramento e Avaliação; b) integração e descrição do funcionamento das 

instancias de Planejamento, Monitoramento e Avaliação (PMA) da AMIQCB e 

do projeto Floresta de Babaçu em Pé; c) plano operacional de atividades de PMA 

do projeto; d) matriz de monitoramento e avaliação dos indicadores; e) 

apresentação de proposta de conteúdo do Balanço Social2 a ser elaborado, 

considerando o conteúdo mínimo exigido pelo BNDES para fins de subsidio do 

relatório final de resultados do projeto (modelo anexo). 

b) Produto 2. Linha de Base do Projeto Floresta de Babaçu em Pé: diagnóstico 

inicial do projeto, a partir dos indicadores programáticos e de gestão, com 

consolidação da Teoria de Mudança do projeto; 

c) Produto 3. Avaliação de Meio Termo do Projeto Floresta de Babaçu em Pé: 

facilitação de oficinas participativa de Monitoramento e Avaliação junto a equipe 

técnica, lideranças e coordenadoras da AMIQCB. Elaboração do documento do 

Balanço Social parcial do projeto, a partir da sistematização dos resultados da 

oficina e outras metodologias propostas pela consultoria, contendo no mínimo: 

atualização da matriz de indicadores de eficácia e de efetividade, analise dos 

resultados parciais e impactos alcançados por meio dos indicadores e Teoria de 

Mudança, principais lições aprendidas, propostas para aprimoramento dos 

processos de monitoramento e avaliação do projeto. 

d) Produto 4. Avaliação final do projeto Floresta de Babaçu em Pé: facilitação 

de oficina (s) participativa de Monitoramento e Avaliação final, junto a equipe 

técnica, lideranças e coordenadoras da AMIQCB. Elaboração do documento do 

Balanço Social final do projeto, a partir da sistematização dos resultados da 

oficina e outras metodologias propostas pela consultoria, contendo no mínimo: 

Analises dos indicadores dos eficácia e de efetividade, analise da teoria de 

mudança, análise dos resultados finais e impactos alcançados, principais lições 

aprendidas, perspectivas e condições para a sustentabilidade dos resultados 

obtidos.  

 

                                                           
1O Projeto “Floresta de Babaçu em Pé” será executado em 42 meses, compreendendo o período de 07 de 

junho de 2018 a 07 de dezembro de 2021. 
2O Balanço Social é o documento que conterá a formalização da avaliação do projeto com base nos 

indicadores estabelecidos e dos principais aprendizados auferidos com sua implementação. 

http://www.miqcb.org.br/
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CONTEXTO 

A Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu (AMIQCB) 

é uma organização sem fins lucrativos e econômicos, possui natureza associativista, 

coordenada por uma direção composta por mulheres quebradeiras de coco babaçu eleita 

em Assembleia Geral Ordinária realizada a cada 03 anos. Tem atuação direta em 

comunidades agroextrativistas e territórios tradicionais dos Estados do Pará, Tocantins, 

Piauí e Maranhão. É uma organização social que representa os interesses sociais, 

ambientais, políticos, econômicos e culturais das quebradeiras de coco babaçu. A 

AMIQCB tem buscado aumentar a autoestima, autonomia política e econômica dessas 

mulheres, assim como fortalecer sua identidade e ampliar a visibilidade e reconhecimento 

desses sujeitos de direitos no âmbito local, territorial, estadual, nacional e até 

internacional. Sua missão é organizar as quebradeiras de coco babaçu para conhecerem 

seus direitos como agroextrativistas e como povos e populações tradicionais, assim como 

para buscar o acesso e domínio da terra, território e biodiversidade, especialmente da 

palmeira de babaçu, além de lutar pela melhoria das condições de vida no campo, 

especialmente das mulheres, crianças e juventudes.  

Tem como visão ser referência na valorização dos conhecimentos tradicionais, 

especialmente das quebradeiras de coco babaçu, preservação dos babaçuais, mobilização 

e participação das quebradeiras de coco babaçu nos espaços e processos de tomadas 

decisão e na melhoria das condições socioeconômica de suas famílias, comunidades e 

territórios.  

A AMIQCB possui uma equipe técnica composta por profissionais formados em diversas 

áreas do conhecimento, que atua de forma articulada e integrada na implementação de 

um portfólio de projetos socioambientais e de ações coordenadas por uma direção 

executiva constituída por mulheres quebradeiras de coco babaçu, que juntos constroem e 

aprimoram processos, dinâmicas, pedagogias e metodologias, caminhando para a 

consolidação e sustentabilidade política e social da AMIQCB. Tem um escritório central 

localizado em São Luís, capital do estado do Maranhão e seis escritórios regionais, três 

no estado do Maranhão, com sede nos municípios de Viana, Pedreiras e Imperatriz; um 

no estado do Tocantins, com sede no município de São Miguel; um no estado do Pará, 

com sede no município de São Domingos do Araguaia e um no estado do Piauí, com sede 

no município de Esperantina.  

Com os objetivos de promover a defesa da floresta de babaçu e o uso sustentável dos 

recursos naturais; aprimorar a intervenção das ações da AMIQCB nas comunidades 

agroextrativistas de quebradeiras de coco babaçu nos estados do Pará, Maranhão e 

Tocantins; promover de forma sustentável a cadeia produtiva do babaçu; bem como 

fortalecer os direitos das quebradeiras de coco no âmbito local, territorial, estadual e 

nacional, a AMIQCB apresentou para o Fundo Amazônia, o projeto “Floresta de Babaçu 

em Pé”. Este foi contratado em junho de 2018 e teve início efetivo de execução das 

atividades em outubro do mesmo ano. Na fase atual de implementação, ao mesmo tempo 

em que se busca executar as atividades, a AMIQCB está em processo de construção de 

uma estrutura de gestão para o referido projeto. Nesse sentido, como previsto no Plano 

de Trabalho, se faz necessário a contratação de uma consultoria especializada em 

monitoramento e avaliação de projetos socioambientais. 
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ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

A contratação da consultoria especializada em monitoramento e avaliação de projetos 

socioambientais, se dará no âmbito do contrato de concessão de colaboração financeira 

não reembolsável nº 17.2.0767.1, celebrado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e a Associação do Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco babaçu (AMIQCB), cujo objeto é o projeto “Floresta de Babaçu 

em Pé”, que tem como objetivo apoiar a operação do Fundo Babaçu, para seleção e apoio 

a projetos socioambientais de organizações de comunidades agroextrativistas de  

territórios tradicionais de ocorrências dos babaçuais dos estados do Maranhão, Tocantins 

e Pará, associado a ações de desenvolvimento de competências, suporte técnico e 

fortalecimento do associativismo. 

ABRANGÊNCIA DOS SERVIÇOS 

A consultoria especializada em monitoramento e avaliação de projetos socioambientais 

desenvolverá seu trabalho junto a AMIQCB, escritório central em São Luís do Maranhão 

e junto aos seus regionais com sedes em Viana (Regional Baixada), Pedreiras (Regional 

Mearim/Cocais) e Imperatriz (Regional Imperatriz) no estado do Maranhão; São Miguel 

no estado do Tocantins (Regional Tocantins) e São Domingos do Araguaia no estado do 

Pará (Regional Pará). A consultoria deve atuar junto a coordenação do projeto Floresta 

de Babaçu em Pé, para a coleta de dados e mensurações relativas ao Plano de 

Monitoramento e Avaliação acordado com o BNDES no âmbito do contrato Nº 

17.2.0767.1 e no modelo de relatório de avaliação de resultados do BNDES (anexo). 

Deverá promover e aprimorar processos participativos de monitoramento e avaliação em 

diálogo com os conhecimentos das mulheres quebradeiras de coco babaçu; as 

experiências prévias da AMIQCB em Planejamento, Monitoramento e Avaliação; e com 

as expertises de outras instituições parceiras da AMIQCB, em especial da ActionAid e 

Fundação Ford.  As ações desenvolvidas pela consultoria se darão no escritório central 

na cidade de São Luís no Maranhão e nas Regionais do movimento e serão voltadas a 

produção e coleta de informações, execução, divulgação, reflexão e aprimoramento dos 

produtos previstos neste Termo de Referência. 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  

A consultoria especializada em monitoramento e avaliação de projetos socioambientais 

deverá apresentar para a AMIQCB os produtos abaixo descritos, conforme previsto neste 

Termo de Referência, a contar da data de assinatura do contrato de prestação de serviço.   
 

Ordem Produto Descrição 

1 

Plano de Monitoramento e 

Avaliação do projeto 

Floresta de Babaçu em Pé  

elaborar um  documento considerando  a necessidade 

de coleta de dados e mensurações relativas ao Plano de 

Monitoramento acordado com o BNDES no âmbito do 

contrato Nº 17.2.0767.1 (disponível em 

www.miqcb.org.br)   o qual deve conter no mínimo: a) 

abordagem e metodologia de Monitoramento e 

Avaliação; b) integração e descrição do funcionamento 

das instancias de Planejamento, Monitoramento e 

Avaliação (PMA) da AMIQCB e do projeto Floresta de 

http://www.miqcb.org.br/
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Babaçu em Pé; c) plano operacional de atividades de 

PMA do projeto; d) matriz de monitoramento e 

avaliação dos indicadores; e) apresentação de proposta 

de conteúdo do Balanço Social a ser elaborado, 

considerando o conteúdo mínimo exigido pelo BNDES 

para fins de subsidio do relatório final de resultados do 

projeto (modelo anexo). 

2 
Linha de Base do Projeto 

Floresta de Babaçu em Pé  

Diagnóstico inicial do projeto, a partir dos indicadores 

programáticos e de gestão, com consolidação da Teoria 

de Mudança do projeto. 

3 
Avaliação de Meio Termo 

do Projeto Floresta de 

Babaçu em Pé  

Facilitação de oficina (s) participativa de 

Monitoramento e Avaliação junto a equipe técnica, 

lideranças e coordenadoras da AMIQCB. Elaboração 

do documento do Balanço Social parcial do projeto, a 

partir da sistematização dos resultados da oficina e 

outras metodologias propostas pela consultoria, 

contendo no mínimo: atualização da matriz de 

indicadores de eficácia e de efetividade, analise dos 

resultados parciais e impactos alcançados por meio dos 

indicadores e Teoria de Mudança, principais lições 

aprendidas, propostas para aprimoramento dos 

processos de monitoramento e avaliação do projeto. 

4 

Avaliação final do projeto 

Floresta de Babaçu em Pé 

 

Facilitação de oficina (s) participativa de 

Monitoramento e Avaliação final, junto a equipe 

técnica, lideranças e coordenadoras da AMIQCB. 

Elaboração do documento do Balanço Social final do 

projeto, a partir da sistematização dos resultados da 

oficina e outras metodologias propostas pela 

consultoria, contendo no mínimo: Analises dos 

indicadores dos eficácia e de efetividade, analise da 

teoria de mudança, analise dos resultados finais e 

impactos alcançados, principais lições aprendidas, 

perspectivas e condições para a sustentabilidade dos 

resultados obtidos.  

ESPECIFICAÇÃO DA CONSULTORIA 

Poderão participar desse processo seletivo pessoas jurídicas e físicas que tenham, no todo 

ou em parte, as qualificações descrita abaixo, que deverá ser comprovada, por meio de 

documentação a ser apresentada junto com o curriculum institucional, se pessoa jurídica 

e currículo pessoal, se pessoa física: 

 Nível superior completo e/ou pós graduação em áreas relacionadas a gestão de 

projetos socioambientais, tais como: agrárias, social, ambiental, gestão, econômica, 

jurídica e áreas afins;   
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 Ter experiência profissional comprovada em monitoramento e avaliação de projetos 

socioambientais e com organizações da sociedade civil, especialmente as formadas 

e geridas por mulheres agricultoras familiares; 

 Ter experiência comprovada em metodologias participativas;  

 Experiência comprovada em elaboração de relatórios descritivos analíticos e fluente 

na língua portuguesa. 

CONDIÇÕES DESEJÁVEIS PARA EXECUÇÃO DA CONSULTORIA 

A execução das atividades para obtenção dos produtos previstos neste Termo de 

Referência deverá ser orientada metodologicamente e pedagogicamente pela proposta 

apresentada pela consultoria contratada, devidamente ajustada e acordada com a 

coordenação do projeto “Floresta de Babaçu em Pé” e com as mulheres quebradeiras de 

coco babaçu coordenadoras da AMIQCB. 

A proposta metodológica e pedagógica deve se estruturar em princípios e valores 

orientadores, tais quais a participação ativa e horizontal, o diálogo entre conhecimentos 

técnicos e populares, o empoderamento das mulheres quebradeiras de coco babaçu na 

gestão de projetos socioambientais. É impreterível que a proposta de monitoramento e 

avaliação do projeto possua um caráter de formação e ao mesmo tempo valorize   as 

práticas, saberes e identidade da agricultura familiar agroextrativista, especialmente das 

mulheres quebradeiras de coco babaçu. 

 

APRESENTAÇÃO E PROPRIEDADE DOS PRODUTOS 

Os produtos resultados da consultoria prevista neste Termo de Referência devem ser 

apresentados em língua portuguesa, formatado e com perfeita correção ortográfica, 

objetivo e escrito em linguagem simples, clara e didática, de modo a propiciar boa 

compreensão e assimilação pelas quebradeiras de coco babaçu. Os produtos deverão ser 

entregues em conformidade com o cronograma de trabalho estabelecido no contrato de 

prestação de serviços, assim como nesse Termo de Referência. Todos os produtos 

desenvolvido pela consultoria especializada em monitoramento e avaliação de projetos 

socioambientais, elaborados no âmbito deste Termo de Referência, inclusive originais e 

arquivos em meio digital, serão de propriedade da AMIQCB e deverão ser entregues de 

acordo com o cronograma estabelecido e antes da data de término do contrato. Os mesmo 

só poderão ser utilizados para outros fins com a expressa autorização da AMIQCB. 

 

MODALIDADE, VIGÊNCIA E CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

A modalidade de seleção da consultoria especializada em monitoramento e avaliação de 

projetos socioambientais será a de menor preço global, aliada com qualidade da proposta 

técnica e a relação custo benefício. A proposta técnica de realização da consultoria em 

monitoramento e avaliação apresentada à AMIQCB no âmbito deste Termo de 

Referência, deve prever todos os custos para realização das atividades e obtenção 

dos produtos finais da consultoria. Nesse sentido, deve-se incluir no orçamento os 

valores solicitados para a prestação de serviços, bem como os recursos necessários 

para realização de reuniões, oficinas e outras ações específicas, abrangendo as 

despesas referentes ao deslocamento, alimentação e hospedagem da consultoria e 

das/os participantes, as quais serão de responsabilidade da consultoria contratada. 
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 A consultoria selecionada assinará um contrato com a AMIQCB de vigência de 12 meses, 

prorrogável por igual período e quantas vezes forem necessários, desde que atenda as 

exigências destes Termo de Referência e as cláusulas contratuais. A consultoria 

contratada, pessoa física ou jurídica, será responsável pelo pagamento de todos os 

encargos tributários, sociais e trabalhistas referentes aos serviços prestados e de acordo 

com as leis brasileiras que regem a contratação de serviços de pessoa físicas e/ou jurídica. 

Não será proporcionado a consultorias contratada e a seus funcionários/as, se pessoa 

jurídica, seguro social, por acidentes de trabalho, de saúde, ou seguro de vida, nem lhe 

será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer outro benefício durante a 

vigência do contrato. Será vedada a consultoria contratada ceder quaisquer informações 

e/ou documentos, objeto do contrato, sem prévia autorização da AMIQCB. 

A consultoria contratada estará sob supervisão da AMIQCB e o acompanhamento e 

monitoramento ocorrerá por meio da participação dos processos de planejamento, leitura 

e analises dos produtos entregues, assim como em reuniões específicas entre as partes 

para sanar dúvidas e aprimoramento dos serviços prestados. A consultoria contratada 

deverá executar as atividades constantes neste Termo de Referência de acordo com os 

mais elevados padrões de competência e integridade profissional e ética, sendo vedada a 

terceirização dos serviços contratados com a AMIQCB. 

 

PAGAMENTO DOS PRODUTOS 

Os pagamentos dos serviços contratados serão efetuados mediante a entrega e aprovação 

dos produtos, de acordo com o cronograma descrito abaixo. Caso necessário, os produtos 

poderão ser ajustados pela consultoria sem implicar em despesas adicionais para a 

AMIQCB. O pagamento será efetuado pela AMIQCB, por meio de transferência 

eletrônica em conta corrente, de titularidade da consultoria, pessoa física ou jurídica.  

 

Produto 
Quadrimestre3 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1. Plano de Monitoramento e 

Avaliação do projeto 

“Floresta de Babaçu em Pé” 

X X          

2. Linha de Base do Projeto 

“Floresta de Babaçu em Pé” 
 X X X         

3. Avaliação de Meio Termo do 

projeto “Floresta de Babaçu 

em Pé” 

    X X X      

4. Avaliação final do projeto 

“Floresta de Babaçu em Pé”. 
      X X X X X 

                                                           
3De acordo com o contrato, o projeto “Floresta de Babaçu em Pé” será executado em 42 meses, 

compreendendo o período de 07 de junho de 2018 a 07 de dezembro de 2020. 
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PROCESSO DE SELEÇÃO DA CONSULTORIA   

As pessoas, físicas ou jurídicas, que tiverem interesse em participar deste processo 

seletivo deverão enviar as propostas técnica e comercial acompanhadas do currículo 

pessoal e/ou institucional, para o endereço postal ou eletrônico da AMIQCB com a 

identificação “Termo de Referência Nº 02/2019 - Consultoria de Monitoramento e 

Avaliação”. 

 

As propostas recebidas dentro do prazo previsto serão avaliadas em duas etapas a seguir 

descritas, de acordo com os critérios estabelecidos no item deste termo de referência 

denominado de “Especificação da Consultoria”. A proposta que melhor atender aos 

objetivos deste termo e obtiver a melhor avaliação, será contratada para execução dos 

serviços especializados em monitoramento e avaliação do projeto “Floresta de Babaçu 

em Pé”. 

Etapa 1: Analise dos currículos pessoal e/ou institucional para verificação do 

cumprimento dos requisitos obrigatórios, de acordo com as qualificações profissionais 

e/ou institucionais obrigatórias de formação acadêmica e experiência profissional e/ou 

institucional informadas neste Termo de Referência. 

Etapa 2: Analise das propostas técnica e comercial para avaliação da viabilidade técnica 

e financeira segundo critérios de custo benefício. 

As propostas serão avaliadas pela Comissão de Cotação de Preço da AMIQCB, formada 

no âmbito do contrato de concessão de colaboração financeira não reembolsável Nº 

17.2.0767.1. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Envio das propostas técnica e comercial até dia 15 de março de 2019; 

 Endereço Eletrônico: francinaldo.matos@miqcb.org.br, 

auxfundobabacu@miqcb.org.br e administracao@miqcb.org.br;  

 Divulgação: site da AMIQCB e e-mail institucional a ser enviado para a pessoa, 

física e/ou jurídica vencedora; 

 A AMIQCB reserva-se o direito de não considerar válidos as propostas que não 

preencherem os requisitos mínimos necessários. 
 

São Luís/MA, 25 de fevereiro de 2019. 

 
 

P/ Associação do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(AMIQCB) 
 

 

 

Francisca da Silva Nascimento 

Coordenadora Geral 
 

 

Francinaldo Matos 

Coordenador de Projetos Socioambientais 
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