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EDITAL DE SELEÇÃO DE EMPREENDIMENTOS COLETIVOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR – COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES – PARA 

ACESSO A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E/OU CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA COM APOIO DO PROJETO BIOECONOMIA E CADEIAS DE 

VALOR 

A Cooperação Técnica Alemã, Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por 

meio do Projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor, torna público o edital de seleção de 

cooperativas e associações da agricultura familiar à pacotes de serviços que facilitem e 

incrementem a gestão desses empreendimentos.  

O objetivo do Projeto Bieconomia e Cadeias de Valor consiste em colaborar para que as 

cooperativas e associações de comunidades locais expandam a comercialização dos seus 

produtos em cadeias de valor que são prioritárias para o desenvolvimento da bioeconomia 

sustentável e inclusiva na Amazônia. 

Ademais, este edital está alinhado e integra dois programas governamentais desenvolvidos 

pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA: o Programa 

Bioeconomia Brasil – Sociobiodiversidade, e o Programa Brasil Mais Cooperativo. 

O Programa Bioeconomia Brasil - Sociobiodiversidade, instituído por meio da Portaria 

MAPA nº 121/2019, tem como objetivo central promover a articulação de parcerias entre o 

poder público, pequenos agricultores, agricultores familiares, povos e comunidades 

tradicionais e seus empreendimentos e o setor empresarial, visando a promoção e estruturação 

de sistemas produtivos baseados no uso sustentável dos recursos da sociobiodiversidade e do 

extrativismo. Da mesma forma, estimula a produção e utilização de energia, a partir de fontes 

renováveis que permitam ampliar a participação desses segmentos nos arranjos produtivos e 

econômicos que envolvam o conceito da bioeconomia. 

Por sua vez, o Programa Brasil Mais Cooperativo, instituído pela Portaria MAPA nº 129, de 4 

de julho de 2019, tem como objetivo apoiar o cooperativismo e o associativismo rurais 

brasileiros, por meio da adoção das seguintes medidas destinadas às cooperativas, singulares 

ou centrais, e às associações de produtores rurais, entre outras: promoção e fortalecimento da 

organização social; apoio à intercooperação; ações de formação e de assistência técnica; 

qualificação de processos de gestão; organização da produção; fomento e ampliação da 

comercialização nos mercados privados e nas compras governamentais; e acesso aos 

mercados nacional e internacional. 

1. OBJETO  

Seleção de empreendimentos coletivos da agricultura familiar –cooperativas e associações – 

com interesse em cooperar com o Projeto “Bioeconomia e Cadeias de Valor” para acesso a 

serviços de assessoria técnica e/ou consultoria especializada compatíveis com suas demandas. 
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2. SERVIÇOS OFERTADOS 

As cooperativas e associações com interesse em aderir aos serviços do projeto Bioeconomia e 

Cadeias de Valor poderão contar com os seguintes aportes, serviços e ferramentas: 

a) Identificação de demandas em áreas específicas de gestão do empreendimento 

coletivo (p.ex. governança organizacional; gestão de pessoas; gestão financeira; 

gestão comercial; gestão de processos produtivos; gestão socioambiental); 

b) Construção e execução de plano de ação e qualificação de processos de 

planejamento e gestão (plurianual); 

c) Atividades de acompanhamento contábil, financeira, comercial, organizacional, 

ambiental, marketing, custos, agroindustrial, produtiva, entre outras de interesse 

específico; 

d) Elaboração de projetos de investimentos, custeio e/ou capital de giro, e prospecção 

das diversas fontes possíveis de financiamentos; 

e) Atividades específicas de formação e capacitação técnica (seminários, cursos, 

oficinas, reuniões técnicas, intercâmbios etc.) para associados, técnicos e 

dirigentes do empreendimento e seus familiares (cônjuge e filhos/as); 

f) Elaboração e distribuição de materiais didáticos, de divulgação e promoção 

comercial, bem como de identidade visual do empreendimento e dos produtos 

(apostilas e cadernos técnicos, folders, audiovisuais, cartazes, rótulos, marcas, 

informações nutricionais, entre outros); 

g) Atividades de articulação, negociação, integração e pactuação com outras 

organizações da agricultura familiar, da sociedade civil e de governos, para 

participação em programas de compras institucionais de alimentos, mercados 

privados e diferenciados; 

h)  Atividades de articulação, negociação, integração e pactuação com empresas e 

outros atores do setor privado para a estabelecer e melhorar relações comerciais e a 

formalização de parcerias; 

i) Providenciar os serviços relativos às metodologias de trabalho para apoio nas áreas 

de planejamento, gestão e execução de ações de aprimoramento nas unidades 

atendidas; 

j) Outras ações, conforme plano de ação e especificidades locais, que estejam no 

escopo de atuação do projeto. 

As cooperativas e associações participantes poderão receber os serviços conforme suas 

necessidades ou interesse, compatibilizando com ações já desenvolvidas (ou em 

desenvolvimento) em outros projetos ou programas. Portanto, os atendimentos poderão ser 

realizados de maneira integral ou parcial, considerando o estágio identificado em cada 

empreendimento. As atividades poderão ocorrer de modo presencial e virtual. A primeira 

atividade a ser realizada após a seleção será a identificação do estágio e do nível de 

maturidade das associações e cooperativas, além da identificação da visão de futuro e onde os 

empreendimentos querem chegar.  

A forma de aplicação dos serviços, bem como carga horária e cronograma, será planejada 

específica e diretamente com cada um dos empreendimentos selecionados neste edital, os 

quais poderão contar com essa assessoria especializada até o mês de dezembro de 2023. 
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Todos os serviços dependerão da aprovação da coordenação do projeto Bioeconomia e 

Cadeias de Valor, e da disponibilidade orçamentária. 

 

3. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

Poderão participar deste certame as cooperativas e associações da agricultura familiar, 

localizadas em um dos estados de atuação do projeto Bioeconomia e Cadeias de Valor (Acre, 

Amapá, Amazonas e Pará), e que respondam ao conjunto de informações solicitados no 

item 5 até a data final desse edital. Os empreendimentos precisam possuir uma estrutura de 

acesso à internet mínima para receber alguns serviços que serão ofertados.  

 

4. INSCRIÇÃO 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 05/09/2021 a 05/10/2021, mediante 

preenchimento digital da “Ficha de Candidatura” do anexo I, disponível em 

https://forms.gle/NMpqhYCv8zPqAmbq7. 

Em caráter excepcional, caso os empreendimentos interessados não conseguirem acessar o 

link acima, a “Ficha de Candidatura” do anexo I poderá ser impressa, preenchida, digitalizada 

e enviada para o endereço de e-mail leticia.mamedes@giz.de. Nesse caso, o título do e-mail 

deverá ser “Edital-GIZ Associações e Cooperativas”. O período de inscrição segue o mesmo 

estipulado acima. 

A GIZ não se responsabiliza por problemas técnicos, ou de fornecimento de energia elétrica, 

ou de rede, ou outrem que possam impedir ou prejudicar a efetuação da inscrição. 

5. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E PRIORIZAÇÃO 

Os critérios para o ranqueamento e classificação dos empreendimentos para o atendimento em 

serviços de assessoria técnica e/ou consultoria, através da adesão, terão as seguintes 

prioridades:  

a) Comercializar produtos das cadeias prioritárias do projeto de Bioeconomia e Cadeias de 

Valor: açaí, cacau, castanha e pirarucu de manejo. 

b) Comprovar experiência com compras governamentais e mercados privados nos últimos 

05 anos (respectivamente - PNAE e PAA / feiras, varejo e atacado); 

c) Possuir produção e/ou manejo de alimentos ou produtos da sociobiodiversidade, 

orgânicos certificados ou agroecológicos; 

d) Possuir DAP Jurídica (Declaração de Aptidão ao Pronaf); 

e) Ser empreendimento formado predominantemente por agricultores familiares, povos e 

comunidades tradicionais; 

f) Possuir sistema de agroindustrialização próprio do empreendimento, ou maior número 

de associados com estruturas de transformação, beneficiamento e agregação de valor à 

produção; 

https://forms.gle/NMpqhYCv8zPqAmbq7
mailto:leticia.mamedes@giz.de
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g) Participação de jovens (até 29 anos) no quadro social; 

h) Participação de mulheres no quadro social. 

Será selecionado 1 (um) empreendimento por estado prioritário do projeto (AC, AM, AP, 

PA), que obtiver a maior pontuação nos critérios de seleção. Havendo nova disponibilidade de 

recursos poderão ser convocados outros empreendimentos, respeitando a ordem de 

classificação. Ressalta-se que os critérios acima são itens de ranqueamento na seleção dos 

empreendimentos a serem atendidos pelo projeto. Aqueles que não atenderem um ou mais 

desses itens poderão concorrer, sem prejuízo da sua participação. 

5.1. Elementos de Pontuação 

Para elaboração da lista de prioridades de atendimento aos empreendimentos serão 

considerados os itens e pontos abaixo mencionados: 

ITEM CONTAGEM MÁX.PONTOS 

a) Comercialização de um dos produtos das cadeias prioritárias do projeto: 
açaí, cacau, castanha e pirarucu de manejo. 

(2,5 pontos por produto) (10 pontos) 

b) Cooperativa singular ou de segundo grau, integrante ou formadora de 
centrais ou redes de cooperação com outras cooperativas ou associações. 

(5 pontos) (5 pontos) 

c) Participação em mercados privados, contratos com atacadistas ou 
varejistas (últimos 5 anos). 

1 ponto por contrato (5 pontos) 

d) Contratos firmados nos últimos 5 anos com compras governamentais 
(PNAE, PAA e Compra Institucional) 

1 ponto por contrato 
Executado 

(5 pontos) 

e) Empreendimento com produção predominante (+ 50%) agroecológica, 
sociobiodiversidade ou orgânica 

- Certificado (4 pontos) 
- Sem certificação (1 ponto) 

(4 pontos) 

f) Empreendimento – cooperativa ou associação – com DAP Jurídica. 

- Entre 100% a 90% 
associados 
(5 pontos) 

- De 90% a 75% de 
associados  
(3 pontos) 

- De 75% a 50% de 
associados  
(2 pontos) 

(5 pontos) 

g) Empreendimentos formados predominantemente (+ 50%) por povos e 
comunidades tradicionais 

(4 pontos) (4 pontos) 

h) Possuir estrutura agroindustrial própria, ou alugada ou em consignação ou 
comodato ou cessão de uso com seus sócios. 

(4 pontos) (4 pontos) 

i) Participação de Jovens (até 29 anos) no quadro social 
- Superior a 50% do quadro 

social (4 pontos) 
- Entre 50 a 25% (3 pontos) 

(4 pontos) 

j) Participação de Mulheres no quadro social 
- Superior a 50% do quadro 

social (4 pontos) 
- Entre 50 a 25% (3 pontos) 

(4 pontos) 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 50 pontos 

No caso de empate serão consideradas as maiores pontuações nos itens, referentes às letras, 

"a", "e", "g", "i" e "j", do quadro de pontuação anteriormente apresentado. 

Será selecionado, no mínimo, um (1) empreendimento por estado prioritário. O número 

máximo de empreendimentos selecionados poderá ser ampliado, considerando a 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros do projeto Bioeconomia e Cadeias de 
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Valor para desenvolver os serviços no item 3. Portanto, a adesão a esse edital não configura a 

obrigatoriedade de atendimento por parte da GIZ. 

6. CRONOGRAMA 

Para esse edital será o seguinte cronograma: 

ATIVIDADE DURAÇÃO 

(DIAS) 

DATA/ PERÍODO 

Publicação do Edital - 05/09/2021 

Recebimento das Inscrições 30 dias 05/09/2021 a 05/10/2021 

Fase de análise, pontuação empreendimentos 10 dias 06/10/2021 a 15/10/2021 

Publicação da listagem definitiva de 

empreendimentos. 

02 dias 17/10/2021 

 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Esclarecimento de dúvidas e demais informações poderão ser obtidas pelo e-mail – 

leticia.mamedes@giz.de. 

 

mailto:leticia.mamedes@giz.de
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ANEXO I – FICHA DE CANDIDATURA DO EMPREENDIMENTO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO – Parte 1 

1 Tipo do Empreendimento 
(    ) Cooperativa                      (    ) Associação 

(    ) Central de Cooperativas   (    ) Rede de empreendimentos 

2 Nome Empreendimento  

3 
Sigla ou marca comercial 

(se houver) 
 

4 CNPJ:  

5 Possui DAP Jurídica (     ) sim (    ) não 

6 Ano de Constituição  

7 

Endereço da Sede do 

Empreendimento 
 

Município/UF  

8 Contatos 
Fone (s): 

E-mail(s): 

9 Nome Representante Legal  

10 
Contato do responsável 

pela inscrição 

Nome: 

Fone (s): 

E-mail(s): 

Orientação para preenchimento - parte 1: 

1 — Preencher apenas com um "x" qual é o tipo de empreendimento que está solicitando 

inscrição. No caso de Central/Rede colocar essa opção somente se houver formalidade 

institucional, com registro e CNPJ próprio da Central, Federação, Confederação ou Rede. 

2 — Colocar o nome completo do empreendimento solicitante de inscrição. 

3 — Colocar sigla, abreviatura ou marca comercial, somente quando houver. 

4 — Colocar CNPJ válido, do empreendimento candidato. No caso de cooperativas com 

matriz e filiais, serão aceitos apenas inscrições via CNPJ principal (matriz — conforme DAP 

Jurídica). 

5 — Informar se possui Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) Jurídica 
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6 — Preencher com a data de constituição do empreendimento. 

7— Colocar endereço COMPLETO do empreendimento. 

8 — Colocar telefones e e-mails de contato do empreendimento. 

Questão 9 — Apresentar o nome do representante legal pelo empreendimento 

Questão 10 – Coloca o nome da pessoa que preencheu e enviou o formulário. 

DADOS SOCIOECONÔMICOS DO EMPREENDIMENTO – Parte 2 
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Número de associados — 

Quadro social do 

empreendimento 

(        ) Com Dap Física 

(        ) Total (com e sem Dap Física) 

(        ) Número Mulheres sócias 

(        ) Número de Jovens (-29 anos) sócios 

12 

Participação de povos e 

comunidades tradicionais no 

quadro social — quantos? 

(        ) Número de sócios Quilombolas 

(        ) Número de sócios Indígenas 

(        ) Número de sócios Pescadores artesanais 

(        ) Número de sócios Extrativistas 

(        ) Outros, quais: 

13 

Quantidade de contratos 

executados, com produtos 

entregues no PNAE 

(        ) Quantidade de contratos em 2016 

(        ) Quantidade de contratos em 2017 

(        ) Quantidade de contratos em 2018 

(        ) Quantidade de contratos em 2019 

(        ) Quantidade de contratos em 2020 

14 

Quantidade de contratos 

executados, com produtos 

entregues no PAA 

(        ) Quantidade de contratos em 2016 

(        ) Quantidade de contratos em 2017 

(        ) Quantidade de contratos em 2018 

(        ) Quantidade de contratos em 2019 

(        ) Quantidade de contratos em 2020 

15 

Quantidade de contratos 

executados, com produtos 

entregues no Compra 

Institucional 

(        ) Quantidade de contratos em 2016 

(        ) Quantidade de contratos em 2017 

(        ) Quantidade de contratos em 2018 

(        ) Quantidade de contratos em 2019 

(        ) Quantidade de contratos em 2020 

16 

Quantidade de contratos 

executados, com mercados 

privados (atacadistas ou 

varejistas) 

(        ) Quantidade de contratos em 2016 

(        ) Quantidade de contratos em 2017 

(        ) Quantidade de contratos em 2018 

(        ) Quantidade de contratos em 2019 

(        ) Quantidade de contratos em 2020 

17 

O empreendimento participa 

de feiras ou evento local ou 

regional ou ponto de venda 

fixo 

(        ) Sim, semanalmente 

(        ) Sim, quinzenalmente 

(        ) Sim, com periodicidade superior a 15 dias 

(        ) Possui ponto fixo e permanente de vendas 

(        ) Atualmente não participa e não possui ponto fixo 

18 
O empreendimento possui 

contrato de comercialização 

(        ) Sim, mercados de grande e médio portes 

(        ) Sim, mercados de pequeno e mini portes 
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com mercado (s) 

convencional (is) 

(        ) Sim, espaços atacadistas e centrais abastecimento 

(        ) Atualmente não participa 

19 

Sistema de processamento, 

agroindústria ou 

acondicionamento dos 

produtos do 

empreendimento, realizado 

em: 

(        ) Estrutura própria do empreendimento 

(        ) Cedida por ente governamental 

(        ) Cedida pelos associados 

(        ) Alugada / Terceirizada 

(        ) Não dispõe de unidades agroindustriais 

20 

A organização (ou seus 

sócios) possui produção 

agroecológica ou orgânica 

ou da sociobiodiversidade 

(        ) Sim, com algum tipo de selo ou certificação 

(        ) Sim, porém sem nenhuma certificação 

(        ) Não, mas efetuando trabalho de transição 

(        ) Nesse momento não. 

21 

Percentual de produção 

considerada agroecológica 

ou orgânica 

(       %) Citar o percentual médio no ano de 2020 de 

produção dos associados que possa ser considerada 

Agroecológica 

22 

Integra formalmente central 

ou rede de cooperação com 

outras cooperativas 

(        ) Sim, qual: 

(        ) Sim, qual: 

(        ) Não. 

23 
Cadeia produtiva prioritária 

do projeto 

(    ) Açaí                     (    ) Cacau 

(    ) Castanha            (    ) pirarucu 

IMPORTANTE: DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE 

IMAGEM: 

Ao enviar esta ficha você declara que todas as informações prestadas são fidedignas e em caso 

de selecionado/a você declara para fins de participação no Projeto Bioeconomia e Cadeia de 

Valor, o qual está sendo implementado pela Deutschen Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), ter inteiro comprometimento e disponibilidade para atuar e 

desenvolver as atividades, dedicando o tempo estabelecido em cada ação. 

Declara ainda que autoriza expressamente a utilização da sua imagem e/ou voz, sem restrição 

de prazos, desde a presente data, em caráter total, definitivo, irrevogável, irretratável e 

gratuito, constante em fotos e filmagens decorrentes da participação em atividade 

implementadas durante o Projeto Bioeconomia e Cadeia de Valor. As imagens e a voz, 

registradas em fotos ou vídeos, com ou sem captação de som, poderão ser utilizadas pela GIZ 

e MAPA com fins de difusão cultural, de informação pública e/ou de divulgação institucional, 

integralmente ou em parte, e exibidas em relatórios, em apresentações audiovisuais, em 

publicações e divulgações acadêmicas e/ou institucionais, em festivais e premiações nacionais 

e internacionais, assim como disponibilizadas no banco de imagens das instituições, e dos 

demais integrantes institucionais do programa, e na internet, fazendo-se constar os devidos 

créditos de autoria. 

Orientação para preenchimento - parte 2: 

11 – Informar o número de associados (agricultores familiares) habilitados com DAP Física 

vinculados ao empreendimento, o número total de sócios, a participação de mulheres e jovens 

no quadro social conforme extrato da DAP Jurídica emitida para inscrição. 
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12 — Informar o número de integrantes sócios do empreendimento que façam parte de povos 

e comunidades tradicionais (PCTs). Para fins deste edital, fazem parte do PCTs Povos 

Indígenas, Quilombolas, Seringueiros, Castanheiros, Quebradeiras de coco-de-babaçu, 

Comunidades de Fundo de Pasto, Faxinalenses, Pescadores Artesanais, Marisqueiras, 

Ribeirinhos, Varjeiros, Caiçaras, Praieiros, Sertanejos, Jangadeiros, Ciganos, Açorianos, 

Campeiros, Varzanteiros, Pantaneiros, Geraizeiros, Veredeiros, Caatingueiros, Retireiros do 

Araguaia, entre outros. 

13 — Informar, por ano, a quantidade de contratos executados com oferta de produtos para o 

PNAE. Entende-se como contrato executado, aquele que foi elaborado, aprovado e teve início 

de entrega no ano civil, incluindo o pagamento pelos produtos. Caso o contrato tenha sido 

plurianual, informar nos anos de sua execução. Contratos apenas firmados, sem entrega 

efetiva de produtos não deverão ser contatos. 

14 – Informar, por ano, a quantidade de contratos executados nas mais diversas modalidades 

do PAA. Entende-se como contrato executado, aquele que foi elaborado, aprovado e teve 

início de entrega de produção no ano civil, incluindo o pagamento pelos produtos. Caso o 

contrato tenha sido plurianual, informar nos anos de sua execução. Contratos apenas 

firmados, sem entrega efetiva de produtos não deverão ser contatos. 

15 – Informar, por ano, a quantidade de contratos executados nas mais diversas modalidades 

do Compra Institucional. Entende-se como contrato executado, aquele que foi elaborado, 

aprovado e teve início de entrega de produção no ano civil, incluindo o pagamento pelos 

produtos. Caso o contrato tenha sido plurianual, informar nos anos de sua execução. Contratos 

apenas firmados, sem entrega efetiva de produtos não deverão ser contatos. 

16 - Informar, por ano, a quantidade de contratos executados com mercados privados 

(atacadistas ou varejistas). Entende-se como contrato executado, aquele que foi elaborado, 

aprovado e teve início de entrega de produção no ano civil, incluindo o pagamento pelos 

produtos. Caso o contrato tenha sido plurianual, informar nos anos de sua execução. Contratos 

apenas firmados, sem entrega efetiva de produtos não deverão ser contatos. 

17—Informar, marcando apenas um "x" na opção que mais se aproxima da realidade da 

cooperativa no que tange a participação e frequência em feiras livres, eventos periódicos em 

nível local, municipal, regional. 

18 — Escolher a opção que mais se aproxima da realidade comercial em mercados 

convencionais operados pela cooperativa. Caso a cooperativa participe de mais de um tipo, 

marcar a opção que representa o importante em termos de faturamento para o 

empreendimento. 

19 — Informar, marcando apenas um "x" na modalidade de gestão de estrutura agroindustrial 

da cooperativa, inclusive para aquelas que não dispõem de nenhuma estrutura (própria, de 

associados, terceiros ou comodato). 

20 – Marcar com apenas um "x" a opção mais adequada para o empreendimento em relação 

ao tema produção agroecológica. Considerar a produção predominante entre os associados. 
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21 — Expressar em número (casas decimais) da produção agroecológica média realizada 

pelos associados no ano de 2020 e que fora comercializado via cooperativa. 

22 — Marcar a opção que melhor representa a realidade em relação a participação do 

empreendimento em centrais ou redes de cooperação, ressaltando se a necessidade de estar 

reconhecida formalmente sua integração. 

23 — Marcar a opção, caso o empreendimento comercialize algum dos produtos das cadeias 

prioritárias do projeto.  


