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TERMO DE REFERÊNCIA 029/2021 

 

Contratação de Empresa para fornecimento de materiais (kits de meliponários) 

voltados a produção de Mel via Meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) em 

prol do Desenvolvimento Sustentável de Cadeias de Valor do Amapá  

  

Memorial Chico Mendes – MCM 

 

O Memorial Chico Mendes, uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 

com sede em Manaus-AM, constituída pelo Conselho Nacional das Populações 

Extrativistas - CNS. É uma entidade de assessoria técnica ao movimento social dos 

extrativistas e tem por finalidades a defesa do meio ambiente, a valorização do legado, 

das ideias e da luta de Chico Mendes e a promoção do desenvolvimento sustentável das 

comunidades extrativistas da Amazônia. O foco de suas ações é o apoio ao fortalecimento 

da organização de base dos povos da floresta na consolidação de suas missões e no acesso 

a Políticas Públicas. 

 

Associação Nossa Amazônia – ANAMA  

 

A Associação Nossa Amazônia – ANAMA é uma organização de base, sem fins lucrativo, 

formada e dirigida por extrativistas, agricultores familiares, professores e técnicos em 

meio ambiente com forte pegada na educação e desenvolvimento territorial, para inclusão 

socioeconômica justa de produtores e produtos sustentáveis, instituída em 2017 como 

braço técnico da Associação Escola Família Agroextrativista do Carvão – AEFAC. A 

Associação Nossa Amazônia – ANAMA, é uma entidade sem fins lucrativos, e foi 

fundada para organizar e fortalecer uma plataforma de trabalho voltada ao 

desenvolvimento territorial especialmente no sul do Estado do Amapá. O sustentáculo 

desse processo é a Educação no Campo, com apoio estratégico da Escola Família 

Agroextrativista do Carvão – EFAC, por meio da sua Associação Escola Família 

Agroextrativista do Carvão – AEFAC. 

A ANAMA trabalha em torno de um arranjo socioprodutivo na Cadeia de Valor do Açaí. 

O fruto do açaizeiro, vem da palmeira das arecaceas que se destaca em toda a região 

estuarina, compreendida nas áreas alagadas sob influência do Rio Amazonas. O fruto do 

açaí depende da polinização de um conjunto de polinizadores eficientes, onde se destacam 

as abelhas nesse papel de maneira formidável para a formação dos frutos. Temos ainda a 

produção de mel a partir desse serviço regulatório chave nas plantas para a produção de 

frutos.  

A Meliponicultura (criação de abelhas sem ferrão) está em franca expansão na Amazônia 

e no Brasil, com isso temos a valorização do mel das abelhas sem ferrão amazônicas e 

dos serviços ambientais com a polinização das culturas de interesse como o açaí. A 

meliponicultura do Amapá, tem nas populações extrativistas uma forte ferramenta de 
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gestão dos territórios voltada a produção de alimentos e manutenção das florestas 

tropicais a partir da economia da Natureza. Assim, a partir da consulta e avaliação junto 

aos povos indígenas de Oiapoque, quilombolas de Macapá e comunidades extrativistas 

da região sul do Amapá, formatamos as demandas apresentadas neste TDR, afim de 

fortalecer essa cadeia de valor do mel na Amazônia brasileira com a produção de seus 

derivados.   

O Memorial Chico Mendes e a ANAMA executam ações do projeto FLORESTA 

PRODUTIVA E CONSERVADA, com foco no desenvolvimento de cadeias de valor 

em torno de produtos não-florestais e outras atividades geradoras de renda, ao fornecer 

apoio às comunidades extrativistas e ao manejo sustentável do mel das abelhas nas áreas 

selecionadas, fruto da cooperação internacional entre o governo do Brasil e a Noruega.  

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 029/2021 

 

Objeto da Contratação  

Contratar empresa com experiência em projetos de meliponicultura para o fornecimento 

e implantação de 300 kits de colmeias (unidades de produção de mel). A serem entregues 

para 3 grupos de Populações Tradicionais no território do Amapá como apresentada a 

abaixo:  

 

1. 100 kits de meliponicultura para Indígenas de Oiapoque (1 aldeia);  

2. 100 kits de meliponicultura para Quilombolas de Macapá/AP (2 comunidades);  

3. 100 kits de meliponicultura para Extrativistas (4 comunidades) na região sul do 

Amapá; 

 

*Obs: pelo menos 30 kits devem conter colmeias povoadas com abelhas rainhas, 

operárias em ninhos fortes aptos para irem ao campo para a produção de mel junto aos 

extrativistas do sul do Amapá; 

 

  

Da experiência e equipe técnica   

A empresa deverá ter experiência comprovada em projetos de Meliponicultura no Amapá 

e na região Amazônica. 

A empresa deverá ter profissionais com experiência em Meliponicultura nas áreas 

técnicas e de Ciências Biológicas, Agronomia, Gestão Ambiental, Tecnólogo Ambiental 

ou áreas afins – Com registro em conselho de classe. Experiência em análise e/ou 
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elaboração de estudos ambientais; - Experiência em regularização ambiental - 

Conhecimento da legislação ambiental sobre o manejo de abelhas sem ferrão no Brasil.  

 

Detalhamento dos serviços-produtos a serem adquiridos e entregues nas áreas alvos 

conforme Objeto da Contratação deste TDR. 

 

Produto Descrição dos Kits Polos de entrega 

300 kits de 

Meliponicultura 

Kits de Meliponários para produção de 

mel das abelhas sem ferrão contendo: 

a. Colmeias em madeira apropriada 

para manejo de abelhas sem ferrão no 

modelo Oliveira e Kerr, (2000) medindo 

0,2x0,2x0,25m em 4 módulo (tampa, 

melgueira grandes, alça de divisão, 

ninho); 

b. Cobertura da colmeia para evitar 

excesso de sol e chuva de 0,5mx0,61m 

pintadas de verde;  

c. Cavalete de 1,5 m de altura com 

suporte de colmeia em madeira de 0,21m 

x 0,21m e fixadores das colmeias para o 

manejo no campo; 

d. Recipientes de 200 ml para 

alimentação das colmeias em campo; 

e. Esponjas 0,5m para os cavaletes 

evitar ataques de formigas e cupins;  

f. Os kits deverão ser instalados 

junto as comunidades de cada território de 

populações tradicionais descritas nesse 

TDR. 

 

100 kits - Aldeia Açaizal 

– Oiapoque-AP 

 

100 kits - EFAC – 

Mazagão/AP sendo 30 

kits com colmeias 

matrizes povoadas com 

abelhas para a produção 

de mel na EFAC - 

Mazagão/AP  

 

100 kits para 

Quilombolas – Macapá-

AP 

 

Prazos  

Prazo para contratação dos produtos 15 dias  

Prazo de entrega é de 30 dias. 

 

 

Produtos Esperados: 

a. 300 Kits de Meliponários para produção de mel das abelhas sem ferrão;  
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b. Instalação dos 300 Kits junto as comunidades de cada território de populações 

tradicionais descritas nesse TDR; 

 

Medições das Entregas  

 

A entrega será medida por: 

1. Nota Fiscal; 

2. Declaração de Atesto das entregas contratadas; 

3. Relatório fotográfico de Instalação das Colmeias em campo; 

 

Regime de contratação: 

 

a) Regime de Trabalho: PJ - Pessoa Jurídica  

 

 

Para concorrer, a empresa deverá atender os seguintes requisitos: 

 

a) Ser empresa registrada com CNPJ no território do Estado do Amapá; 

b) Possuir idoneidade e está constituída legalmente e em dia com suas obrigações 

relacionadas à Pessoa Jurídica junto aos órgãos competentes;  

c) Ter atividade econômica relacionada e compatível ao objeto da contratação deste 

Termo de Referência; 

d) Possuir em seu quadro técnico profissionais habilitados com registros nos seus 

respectivos Conselhos de Classe;    

e) Experiência de trabalho em Meliponicultura na Amazônia;  

f) Desejável, experiência com comunidades da Amazônia; 

g) Familiaridade com as dimensões sociais e familiares da Amazônia; 

h) Disponibilidade para viagens aos municípios no território de impacto do projeto;  

  

Procedimentos para envio das Propostas 

 

Os interessados devem enviar: 

 

a) Portifólio e Cartão CNPJ; 

b) Orçamento técnico com valor unitário e global, contendo os orçamentos por item 

solicitados no TdR e separando os serviços de instalação do fornecimento dos insumos;  

c) Prever no orçamento o valor de serviços de instalação dos Kits de Meliponicultura 

nas áreas alvos definidas nesse TDR e Impostos; 

d)      As candidaturas deverão ser enviadas até o dia 02 de dezembro de 2021; 
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e)      As candidaturas deverão ser enviadas para o presidente do Memorial Chico 

Mendes, no endereço eletrônico: mcm.memorial@gmail.com; 

f)       Os documentos deverão ser encaminhados com o assunto da mensagem: “TDR 

029/2021 – Meliponicultura-Cadeia de Valor do Mel Amapá”; 

 

 

Manaus-AM, 25 de novembro de 2021.  
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