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OBJETIVO 

Elaborar parecer técnico de duas áreas degradadas de grotas na região da 

morraria em Cáceres – MT, com recomendações de manejo para sua 

recuperação e proteção. 

 

ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Componente 1: Inciativas Comunitárias Sustentáveis e Adaptativas  

Subcomponente 1A:  Gestão de Recursos Naturais  

 

CONTEXTO 

A região de abrangência do projeto depara-se com um processo contínuo de 

desmatamento, decorrente de grandes investimentos em monoculturas e 

mineração. Estas ações ameaçam as águas que abastecem diretamente o 

território e afetam as famílias das comunidades tradicionais de morraria. Em 

decorrência destes impactos ambientais, há várias nascentes e córregos em 

processos erosivos com risco de secamento e outros tantos ameaçados. 

Nas duas áreas especificas é essencial realizar ações imediatas para sua 

recuperação visando o abastecimento de água das famílias que hoje compõem 

o grupo Frutos da Terra. Reverter esse cenário é prioritário para a continuidade 

da existência social e econômica das comunidades que ali vivem. 

 

JUSTIFICATIVA 

As áreas definidas são prioritárias e servirão como experiência piloto para 

processos semelhantes, visando a busca de soluções quanto ao fornecimento 

de água para as famílias do grupo frutos da terra, demonstrando também 

alternativas de manejo adequado e sustentável. 

Para realizar a recuperação destas duas áreas é essencial uma compreensão 

mais aprofundada sobre os aspectos da degradação, do assoreamento e dos 

fatores que originaram o problema, incluído a seca. Nesta perspectiva, é que 

se fundamenta uma análise técnica especializada para emissão de um parecer, 

orientando a recuperação das áreas.  

Portanto, a contratação de uma consultoria para realização de um diagnóstico 

ambiental e a emissão de um parecer com recomendações técnicas  é 

essencial, não apenas  para o seu propósito de recuperação, como também 



servirá de modelo a ser replicado em outros ambientes de morraria. 

 

ABRANGÊNCIA 

A área 1 está situada na sede do grupo frutos da terra na morraria no km 25 da 

rodovia MT 343 – Cáceres-MT e a área 2 localiza-se no km 30, na MT 343, em 

um núcleo familiar do grupo frutos da terra da morraria.;  

ATIVIDADES  

 

1. Levantamento histórico do uso e ocupação das áreas onde estão localizadas 

as grotas a serem recuperadas; 

2. Visitas nas áreas 1 e 2 para diagnóstico da áreas degradadas e entorno, bem 

como do(s) agente(s) causador(es) da degradação; 

3. Definição dos parâmetros utilizados de análise e metodologia a ser adotada 

para recuperação;  

4. Elaboração do Parecer técnico prevendo insumos, custos e cronograma de 

execução. 

 

PRODUTOS:  

 

PRODUTO 1 – Plano de trabalho e relatório contendo:  histórico de uso e 

ocupação das áreas a serem recuperadas; parâmetros de análise e 

metodologia de trabalho à ser realizado; 

PRODUTO 2 - Proposta Técnica de recuperação das duas (2) áreas 

degradadas de grotas da comunidade de Morraria, para proteção da 

biodiversidade e dos recursos hídricos. 

 

FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

O produto deve ser apresentado em Língua Portuguesa (Brasil) e deverá ser 

objetivo, em linguagem clara e didática, propiciando uma perfeita 

compreensão. Deverão estar em consonância com o cronograma de trabalho 

estabelecido no Contrato e com o Termo de Referência. 

 

O produto especificado neste Termo de Referência deverá ser apresentado ao 

coordenador do projeto na data de entrega estipulada na forma eletrônica sob 



forma de minuta, para análise. Uma vez aprovado, deverá ser entregue de 

forma definitiva, em 1 (uma) via original por meio impresso (papel formato A4 e 

em meio digital. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO E PERCENTUAL DE PAGAMENTO 

O prazo total para a realização dos serviços previstos neste Termo de 

Referência é de 30 dias. Os respectivos produtos, prazos de apresentação e 

percentuais de pagamento dos mesmos estão descritos na tabela a seguir: 

 

PRODUTOS 

PREVISÃO DE 

ENTREGA DOS 

PRODUTOS 

PERCENTUAL DE 

PAGAMENTOS 

RT – 1 10 dias 40% 

RT – 2 20 dias 60% 

TOTAL 100% 

 

Os períodos acima determinados para a realização dos serviços previstos no 

presente Termo de Referência serão contados a partir da data de assinatura do 

contrato. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Comunidade Nossa Senhora da Guia: áreas 1 e 2 – Morraria de Cáceres na 

MT 343, km 25 e 30, respectivamente. 

 

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 e experiência, 

com respectivamente 30% e 70% dos pontos totais: 

 

a) Formação Acadêmica: 

I. Requisitos mínimos: 

• Profissional graduado em curso de nível superior na área de 

Ciências biológicas ou agrárias; 



 

II. Requisitos desejáveis 

• Cursos em sistemas agroflorestais; 

• Cursos de recuperação de área degradada; 

 

b) Experiência Profissional: 

I. Requisitos mínimos: 

• Experiência de um (1) ano em recuperação e conservação de 

APP’s (Áreas de Proteção Permanente); 

 

II. Experiências Desejáveis: 

• Experiência em recuperação florestal no Estado de Mato Grosso; 

• Experiência na coordenação de viveiro florestal; 

• Experiência em práticas sociais e vivência sobre a temática de 

comunidades tradicionais do Cerrado; 

• Experiência em elaborar relatórios e sistematização de 

informações. 

 

INSUMOS FORNECIDOS PELO CONTRATANTE 

A assessoria técnica do subprojeto acompanhará a consultoria técnica nas 

visitas às áreas apoiando com transporte, equipamentos (GPS e máquina 

fotográfica) e diárias necessárias para execução dos serviços.  

 

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

A assessoria técnica e a coordenação do subprojeto responsáveis pelo 

acompanhamento e supervisão geral; 

 

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. 


