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ISA – PROGRAMA VALE DO RIBEIRA – CONTRATA 

Contratação de consultoria para adequação (reforma) e elaboração de documentos técnicos 

referente à estrutura de processamento de derivados de mandioca (farinha e minimamente 

processada), localizada na Comunidade Quilombola Porto Velho, Iporanga-SP 

 
O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por 

pessoas com formação e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Com sede em 

São Paulo (SP), possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da 

Cachoeira (AM), Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA). O ISA tem como missão institucional 

defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio 

cultural, aos direitos humanos e dos povos.  Produz estudos, pesquisas, projetos e programas que 

promovam a sustentabilidade socioambiental, divulgando a diversidade cultural e biológica do país. 

Programa Vale do Ribeira: tem como unidade de atuação a Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de 

Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar de Iguape-Cananéia-Paranaguá, localizados no sudeste do 

estado de São Paulo e leste do Paraná. Iniciado em 1997, com a elaboração do Diagnóstico 

Socioambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira de Iguape, este programa tem como objetivo 

auxiliar a elaboração de políticas públicas relativas à gestão dos recursos naturais e dos direitos de 

comunidades tradicionais, por meio de trabalhos do monitoramento socioambiental participativo e 

interativo, atualização e disponibilização das informações produzidas, capacitação dos atores locais e 

apoio ao desenvolvimento de ações e projetos visando à formação de uma agenda positiva voltada 

para o desenvolvimento sustentável na região. Através dos trabalhos realizados no âmbito do 

Programa Vale do Ribeira, iniciado em 1997, iniciou-se o estreitamento das relações entre o ISA e as 

comunidades quilombolas da região. O Instituto Socioambiental vem estabelecendo parcerias com as 

comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e outras instituições públicas e da sociedade civil com o 

objetivo de desenvolver, conjuntamente, ações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento 

socioeconômico, consolidação de direitos, conservação ambiental e melhoria da qualidade de vida das 

famílias das comunidades. 

 

Objetivo da contratação 

Prestar consultoria técnica especializada para adequação (reforma) da estrutura física existente, de 

acordo com a legislação sanitária do Estado de São Paulo. Orientar à substituição ou aquisição de 

equipamentos e elaborar documentos técnicos para registro da unidade de processamento. A unidade 

de processamento está localizada na Comunidade Quilombola Porto Velho, município de Iporanga-SP. 

 

 

Atividades/Produtos 

• Dimensionar as adequações na estrutura física existente para processamento de farinha de 

mandioca e se possível mandioca minimamente processada (materiais de construção, 

materiais elétricos, materiais hidráulicos, etc.); 
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• Dimensionar a substituição ou aquisição de máquinas e utensílios necessários para o 

processamento de farinha de mandioca e se possível de mandioca minimamente processada; 

• Elaborar o layout do fluxograma de produção para mandioca minimamente processada e 

farinha de mandioca;  

• Elaborar as plantas da unidade de processamento (baixa, cortes, perspectiva, hidráulica, 

elétrica, situação, esgotamento sanitário, etc.); 

• Elaborar, se necessário, projeto contra incêndio e pânico; 

• Elaborar memorial descritivo, manual de boas práticas de fabricação, procedimento 

operacional padrão, organograma de processamento. 

 

Requisitos necessários 

 

• Profissionais com Formação superior em engenharia de alimentos ou áreas afins; 

• Disponibilidade de viagens até a comunidade Quilombola Porto Velho*;  

• Experiência com empreendimentos de derivados de mandioca;  

• Conhecimento da legislação sanitária e ambiental; 

• Facilidade de comunicação pessoal.  

 

*O proponente deverá se deslocar até o município de Eldorado/SP, a posterior condução até a 

comunidade Porto Velho, ocorrerá com o assessor técnico do ISA. Os custos (alimentação, 

deslocamento e pernoite) de Eldorado/SP para a comunidade serão arcados pelo ISA. 

Critérios de Seleção e desempate 

A avaliação será baseada na qualidade da proposta técnica e no preço, serão atribuídos os seguintes 

pesos para os critérios técnicos e financeiros: 

 

Qualidade da proposta técnica Peso = 70% (setenta por cento)  

Valor financeiro da proposta Peso = 30% (trinta por cento) 

 

Para a análise das propostas técnicas serão utilizados os seguintes critérios: 

Item Pontuação Máxima 

(a1) Experiência em projetos socioambientais 

que envolvam comunidades tradicionais, 

agricultores familiares e quilombolas; 

25 

(a2) Experiência do postulante e 

compatibilidade entre preço do serviço 

proposto e disponibilidade para a 

contratação. 

40 

(a3) Na equipe técnica da empresa ter no 

mínimo um profissional da área de alimentos 

ou áreas afins com conhecimento técnico 

35 
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sobre agroindústrias, em especial de 

derivados da mandioca. 

Nota Técnica Final (NT) 100 pontos 

 

Para a avaliação das propostas serão utilizados os seguintes procedimentos: 

a) Proposta comercial: a proposta comercial que apresentar o menor valor receberá a Nota 

Comercial (NC) equivalente a 100 pontos. As notas comerciais das outras propostas (NC’) serão 

computadas a partir da aplicação da seguinte fórmula: 

 

NC’ =  100 x (menor valor entre as propostas apresentadas) 
(valor da proposta em análise) 

 

b) A nota final (NF) seguirá a fórmula abaixo: 

NF = (NT x peso atribuído à proposta técnica 70%) + (NC x peso atribuído à proposta financeira 

30%) 

O proponente que obtiver a maior nota, combinando as notas técnicas e financeiras, será convidado 

para as negociações subsequentes, onde serão discutidos ajustes relativos à proposta técnica, 

metodologia proposta (plano de trabalho), equipe, bem como de quaisquer sugestões apresentadas 

pelo proponente tendo em vista aprimorar o Termo de Referência.  

O desempate de propostas será feito com base na experiência da empresa e dos profissionais 

envolvidos. No ato da contratação será solicitada a apresentação de documentos que comprovem a 

regularidade fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada. Em caso de inadimplência, a empresa 

será desclassificada. 

 

Período de prestação do serviço: 03 meses 

Previsão de inicio dos trabalhos: Março de 2020 

 

Condições: Contrato de prestação de serviço Pessoa Jurídica ou Pessoa Física com os devidos encargos 

de cada modalidade. 

Para participar, enviar:  

1) Currículo ou portfolio (máximo de duas páginas);  

2) Proposta técnica-orçamentária, organizada por produtos. 

A documentação solicitada deverá ser enviada para o e-mail 

ribeiraconsulfabderivados19@socioambiental.org com o assunto: Contratação de consultoria para 

elaboração de documentos técnicos referente à estrutura de processamento de derivados de 

mandioca (farinha e minimamente processada), localizada na Comunidade Quilombola Porto Velho, 

Iporanga-SP 

A documentação deverá ser enviada até o dia 20/12/2019 

O ISA entrará em contato até o dia 30/01/2020 apenas com as empresas ou pessoas selecionadas na 

primeira fase, com base nos critérios de seleção. Na segunda fase da seleção será realizada uma 

entrevista com o proponente. 


