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EDITAL DE SELEÇÃO CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 

REGULARIZAÇÃO FISCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Edital n° 08/2022 

Sobre o Instituto Centro de Vida – ICV 

Fundado em 14 de abril de 1991, o ICV é uma organização da sociedade civil de interesse público 

(OSCIP) que tem por missão construir soluções compartilhadas para sustentabilidade do uso da terra 

e dos recursos naturais. Nossa visão de futuro para Mato Grosso é que o estado se torne referência 

em governança ambiental e controle do desmatamento, com as áreas protegidas efetivamente 

conservadas e manejadas, uma produção empresarial agropecuária e florestal pautada em práticas 

sustentáveis e uma agricultura familiar fortalecida com base agroecológica. 

Contextualização  

O Instituto Centro de Vida (ICV) realiza desde 2018, junto ao Fundo Amazônia, o Projeto “Valorizando 

Cadeias Socioprodutivas Amazônicas”. O objetivo é fortalecer organizações constituídas por 

agricultores(as) familiares da região norte e noroeste do Estado de Mato Grosso, no intuito de gerar 

atratividade às cadeias de valor sustentáveis e que contribuem para a manutenção da floresta em pé. 

O projeto apoia 20 organizações comunitárias (associações e cooperativas), que trabalhem com pelo 

menos uma das 6 cadeias previstas no projeto: Cacau, Babaçu, Castanha, Hortifrutigranjeiros, Café e 

Leite.  

Para o fortalecimento dos seus processos formais de gestão, produção e comercialização fez‐se 

necessário um apoio jurídico tributário, esse processo é continuidade de uma assessoria já realizada 

que ofereceu ao projeto orientação em matéria de ICMS, emissões de notas fiscais, procedimentos de 

MEI, comprovação de aposentadoria rural, entre outros detalhes. Após a publicação dos pareceres 
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jurídicos ficou mais evidente a necessidade de envolver atores públicos e privados em um processo 

de capacitação e orientação do cumprimento desses pareceres.  

O presente edital propõe uma revisão e atualização cartilha Agricultura Familiar: leis, obrigações e 

impostos e uma capacitação para apresentação dessa atualização com atores que atuam e apoiam 

diretamente a comercialização formal de associações da Agricultura Familiar no Norte e Noroeste de 

Mato Grosso.   

 

 

Objetivo da Consultoria  

Contratação de consultoria para revisão e atualização da cartilha Agricultura Familiar: leis, 

obrigações e impostos capacitação e orientação de atores públicos e privados em processos de 

regularização fiscal para comercialização de associações da agricultura familiar. 

Para tanto espera-se da consultoria: 

1) Revisão e atualização nas normais legais vigentes da cartilha Agricultura: leis, obrigações e 

impostos, contendo: 

• Manual de regularização de associações sem fins lucrativos da agricultura familiar para a 

comercialização formal de produtos em Mato Grosso; 

• Passo a passo para emissão de notas fiscais pelas associações da agricultura familiar; 

• Quais impostos, taxas e rotinas fiscais que incidem na comercializam de produtos da 
agricultura familiar, tanto em vendas individuais e vendas por associação sem fins lucrativos, 
principalmente aplicados à Castanha, Babaçu, Leite, Hortifrutigranjeiros, Café e Cacau; 

• O que é o Funrural e como é recolhido nas comercializações da agricultura familiar; 

• Aposentadoria rural: passo a passo, regras e documentação necessária para a obtenção; 

• Microempreendedor individual (MEI) para agricultores: prejuízos e vantagens. 
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2) Capacitação virtual sobre caminhos legais, fiscais e tributárias de comercialização por 

Associações da Agricultura Familiar 

 

Informações complementares  

O consultor deverá trabalhar de maneira coordenada com a equipe técnica do projeto. A consultoria 

terá o prazo de 1 mês e meio contados a partir da assinatura do contrato, podendo acontecer de 

forma remota, os pagamentos serão vinculados aos produtos e serão realizados somente após sua 

entrega e aprovação pelo ICV.  

 

Produtos: 

• Cartilha revisada e atualizada 

• Relatório I – mobilização para Capacitação 

• Relatório II – Sistematização da Capacitação; 

  

Exigência técnica dos proponentes 

• Graduação nas Direito, Administração, Contabilidade e áreas afins, com pós-graduação, 

mestrado ou doutorado; 

• Conhecimento e experiência no estado de Mato Grosso; 

• Experiência com assuntos jurídicos e técnico-contábeis da Agricultura Familiar; 

 

Processo de seleção  

• Proposta de trabalho, descrevendo a abordagem e metodologia proposta para o 

desenvolvimento da consultoria, contando tempo de trabalho (horas trabalho para cada 

atividade e valor da hora/atividade), valor total da proposta, valor de cada parcela; 

• Currículo resumido (máximo 3 páginas), listando experiências anteriores, comprovando 

experiência na área. 



 

 

ICV Cuiabá 
Rua Estevão de Mendonça, 1770, 
Quilombo  
Cuiabá - MT / CEP 78043-405 

ICV Alta Floresta 
Av. Ariosto da Riva, 3473, Centro 
Alta Floresta - MT / CEP 78580-000 

 

 

O documento com as informações solicitadas deve ser anexado no e‐mail em arquivo único, em PDF 

e enviado para selecaoconsultor@icv.org.br com o assunto: “Seleção Consultor Regularização Fiscal 

da Agricultura Familiar”.  

 

O ICV valoriza a diversidade de gênero, racial e cultural em suas equipes. Por isso, incentivamos 

candidaturas de mulheres, negras/os, indígenas, pessoas com deficiência, de diferentes origens e 

orientações sexuais ou crenças religiosas.  

 

Data limite para envio: 30/09/2022 (envios após esta data não serão considerados) - Comunicação ao 

candidato/a: até 03/10/2022. 


