
COTAÇÃO DE PREÇOS 01-2022 
 

ORÇAMENTOS ATÉ 14/03 
EMAIL: amplanorte@amplanorte.org.br 
 
Fomento a agricultura familiar e adequação da legislação municipal e regional para 
adesão ao SUASA (Serviço Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária), e acesso ao SELO 
ARTE, em atenção a agroindústria nos municípios pertencentes a região da AMPLANORTE. 
 
Público Alvo – municípios de  Mafra, Itaiópolis, Papanduva, Major Vieira, Três Barras, 
Canoinhas, Bela Vista do Toldo, Irineópolis, Porto União, Monte Castelo. 
 
Etapas 
Apresentação da proposta de solução e pactuação do cronograma de trabalho 
 
1. Apresentação da proposta de solução e pactuação do cronograma de trabalho 
- definir plano de trabalho da consultoria, ações individuais, coletivas, propositivas e 
executivas; 
 
2. Realizar Diagnóstico do SIM e de Agroindústrias - Identificar em cada município o status 
atual da implantação do SIM para definição das ações prioritárias e estratégicas; 
 
3. Realizar Diagnóstico das AGROINDUSTRIAS do Município - Identificar em cada 
município o perfil e a qualidade das agroindústrias locais, para o enquadramento no 
processo de regulamentação do SIM; 
 
4. Caracterizar os perfis agroindustriais e cadeia produtivas existentes/ interesse 
estratégico 
 
 - Relatório técnico do diagnóstico, identificação das cadeias produtivas 
prioritárias, e caracterização dos produtos e empreendimento agroindustriais para 
possibilidade de inclusão em regulamentos técnicos de qualidade e identidade de 
produtos locais tradicional, típico, local, inovador, artesanal, a serem previstos nos 
regulamentos do SIM. 
 
5. ENTREGA DO RELATÓRIO DOS DIAGNÓSTICOS DO STATUS DO SIM E DO PERFIL DAS 
AGROINDUSTRIAS NOS MUNICÍPIOS. 
 
6. Oficina de Nivelamento conceitual (legislação sanitária e SISBI/Suasa)  
 
- Com gestores e técnicos, revisar, nivelar os conceitos da legislação atual, ao SIM, 
SISBI/SUASA; 
 
7. Elaboração da minuta de Lei do SIM (I) : Lei Municipal 
 
 - Reformulação da Lei Municipal do SIM; (atual é extensa: 634 art.!, engessa o sistema e acaba 
não sendo adequada `a agroindústria de pequeno porte, artesanal, tradicional, de 
comercialização local por feiras e institucional, etc…Uma lei com o perfil municipal da região, 
poderá abrir possibilidades para observar diversas leis, In e decretos em atenção aos pequenos 
empreendimentos agroindustriais e a estrutura local com atenção ao SUASA, Selo ARTE, 
comércio intermunicipal); 
 



8. Elaboração da minuta de Regulamento da Lei do SIM (II) : Decreto de Regulamento do SIM 
– POA  
 
- Elaboração de uma proposta de Decreto, que estabelece o Regulamento em atenção a 
sanidade agropecuária de empreendimentos agroindustriais de produtos de origem animal ( O 
que está previsto nos 634 art. da lei de hoje, destacar em Decreto, com adequação necessária 
a agroindústria local); 
 
9. Elaboração da minuta de Regulamento da Lei do SIM (II): Decreto de Regulamento do SIM 
– POV  
 
– “Elaboração de uma proposta de Decreto, que estabelece o Regulamento em atenção a 
sanidade agrícola de empreendimentos agroindustriais de produtos de origem vegetal"; 
 
10. Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (II): Elaboração do Plano 
de Trabalho do SIM 
 
 - Revisar e adequar o plano de trabalho do SIM, com vistas a gestão municipal e apoio do 
consórcio CODEPLAN na estrutura e execução dos serviços de inspeção;  
 

11. Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (III): Arquivos 
auditáveis dos procedimentos da inspeção/ acesso ao Selo ARTE 
 
 - Definição dos Mecanismos de autocontrole, registros auditáveis, rastreabilidade, e 
verificação da qualidade sanitária; 
 
12. Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (I) : INs para RTIQ  
produtos tradicionais e típicos da região 
 
 - Identificar a necessidade de criação de RTIQ - regulamentos técnicos de identidade e 
qualidade de produtos tradicionais e típicos da região, que não apresentem referências na 
legislação maior; 
 
13. Tutoria e Monitoramento da operacionalização do SIM  
- Tutoria, monitoramento e  ações corretivas, do SIM, em atenção ao SUASA; 
 
II QUALIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO CODEPLAN COM SIM 
 
Objetivo: Adesão ao SUASA e equivalência ao SISBI-POA 
 
1. Revisão do ESTATUTO do CODEPLAN - Estatuto, revisado e adequado, em atenção ao rateio 
e organização da estrutura, apoio e gestão dos SIM-PLANO-PROGRAMAS; 
 
2. Revisão do PLANO DE RATEIO do CODEPLAN  
 
- Plano de RATEIO, revisado e adequado  aos Planos e Programas de apoio e fomento a 
agroindústria; 
 
3. Revisão do MANUAL de ORIENTAÇÃO DO CONSÓRCIO - Manual de orientação, 
revisado e adequado, requer ajustes; 
 
 



4. Inclusão / cadastramento dos municípios do CODEPLAN no e-SISBI - Estabelecer o cadastro 
e a solicitação de Adesão do consórcio ao SUASA; 
 
5. Elaboração POPs e arquivos auditáveis, de rastreabilidade e BPF dos empreendimentos 
agroindustriais; 
 
6. Estabelecimento da(s) 1ª(s) auditoria(s) com vistas a adesão ao SISBI-POA 
 
 - Realizar os procedimentos de inspeção em 1 agroindústria por cadeia produtiva (6) 
estabelecida; 
 
7. Acompanhar 1ª Auditoria de Orientação do SUASA  
 
- Acompanhar Auditoria MAPA de  orientação a adesão ao SUASA, propor, indicar as ações 
corretivas; 
 
8. Tutoria e Monitoramento sobre a operacionalização do CODEPLAN 
 
 - Tutoria, monitoramento e ações corretivas, do consórcio, em atenção ao SUASA; 
 
 
III PLANO DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE PARA PRODUTOS DAS 
AGROINDUSTRIAS LOCAIS, Tradicionais, Típicas, artesanais, das IGs 
Objetivo  
 
- Plano de apoio e fomento à agroindustrialização e fortalecimento da identidade 
regional para produtos agroindustriais de qualidade e criação de políticas públicas. 
 
1. Definir Plano estratégico SIM e fortalecimento da agroindústria local  
 
- Os valores, dificuldades, oportunidades e ameaças identificadas nos diagnósticos, para 
validar e definir ações prioritárias para o fortalecimento do SIM são fundamentais para 
estabelecer diretrizes e princípios; 
 
2. Elaboração Plano de identidade/procedimentos/ e uso para diferenciação dos 
produtos da região 
 
 - Definir um plano de identidade local/ agroindústria - identidade, identificar, proteger, 
controlar, fortalecer os produtos locais, agro industrializados na região; 
 
3. Criação da Representação Gráfica e identidade visual dos produtos locais 
 
 - Definir manuais de identidade visual e plano de marketing do uso da identidade; 
 
4. Elaboração de propostas de políticas públicas de fomento à agroindustrialização  
 
- Políticas públicas de fomento aos processos agroindustriais são importantes para 
visibilidade e impulso econômico dos empreendimentos; 
 
 
 
5. Tutoria e Monitoramento para implementação dos planos de fortalecimento  



 
- Tutoria, monitoramento e ações corretivas, do plano de fortalecimento; 
 
6. Clínica com Consultoria  
 
– trata-se de um evento com 4 consultores onde cada consultor especialista faz explanação de 
15 min sobre sua área de atuação e permanece o restante do tempo fazendo consultoria de 
até 30 min. Evento de duração de 4h; 
 
7. Oficinas Mídias digitais  
 
– Serão 08 oficinas abordando o tema de melhor posicionamento e maneiras de vender no 
mundo digital. Como ter melhor aproveitamento digital. Cada oficina terá 4h de duração; 
 
8. Consultoria mídias digitais para 35 empresas  
 
-  a consultoria tem por objetivo verificar a necessidade de cada empresa, observando seu 
posicionamento no mundo digital e orientando a empresa a um melhor aproveitamento nos 
resultados. 
 
9. Consultor Articulador  
 
– O consultor articulador terá 20h no mês durante 16 meses para contato com empresas, 
elaboração de relatório e articulação para o bom andamento do projeto; 
 
IV PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL (fase 1) 
Objetivo:  
 
- Programa de acesso a mercados e promoção da educação sanitária e da qualidade da 
produção. Elaboração de perfis agroindustriais e apoio à inovação de processos e produtos); 
 
1. Elaboração de programa de apoio a agroindustrialização nos municípios  
 
- Elaboração de um Programa de apoio, fomento, desenvolvimento da Agroindustrialização; 
 
 
2. Elaboração de 6 perfis agroindustriais  
 
- Elaboração de perfis agroindustriais orientadores ao SIM/ Consórcio/ Empreendedores locais; 
 
3. Capacitação sobre os protocolos de BPF  
 
- Capacitação em BPF e HACCP voltados aos pequenos empreendimentos agroindustriais, 
elaboração de manual de BPF do empreendimento Legal; 
 
4. Programa de rede de empreendimentos agroindustriais 
IV PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL (fase 2) 
1. Capacitação em Empreendedorismo Agroindustrial 
 
 - Empretec para 10 empreendedores agroindustriais; 
 
2. Programa de rede de empreendimentos agroindustriais  



 
- Elaborar e promover um programa de rede de empreendimentos agroindustriais da região; 
 
3. Acompanhamento em Missão técnica para conhecer iniciativas de agregação de valor, 
redes de agroindústrias, processamento em pequenos empreendimentos artesanais 
 
 - Apreender e internalizar iniciativas de sucesso no setor da agroindustrialização da 
produção local; 
 
4. Monitoramento sobre a operacionalização do programa  
 
- Tutoria, monitoramento e ações corretivas, do programa de agroindustrialização da produção 
local. 
 
5. Curso de Gestão Financeira  
 
- O curso com carga horária de 16h e 02 horas de consultoria individual para as 15 primeiras 
empresas inscritas. Sendo q cada empresa poderá ter 02 participantes. 
 
TEMPO DE EXECUÇÃO 
 
- Ás  propostas deverão ter prazo de execução  de 15 meses contatos 30 dias após assinatura 
do contrato a ser firmado entre às partes; 
 
FORTALECIMENTO DA AGROINDUSTRIA TRADICIONAL e ARTESANAL NO TERRITÓRIO DA 
AMPLANORTE I ADEQUAÇÃO e QUALIFICAÇÃO DOS SIM CRONOGRAMA 
Objeto: SIM com adesão ao SUASA, acesso ao SELO ARTE, em atenção a agroindústria 

local; 

 
1 Apresentação da proposta de solução e pactuação do cronograma de trabalho; 
2 Realizar Diagnóstico do SIM e de Agroindústrias; 
3 Realizar Diagnóstico das AGROINDUSTRIAS do Município; 
4 Caracterizar os perfis agroindustriais e cadeia produtivas existentes/ interesse 
estratégico; 
5 Oficina de Nivelamento conceitual (legislação sanitária e SISBI/Suasa); 
6 Elaboração da minuta de Lei do SIM (I): Lei Municipal; 
7 Elaboração da minuta de Regulamento da Lei do SIM (II): Decreto de Regulamento 
do SIM – POA; 
8 Elaboração da minuta de Regulamento da Lei do SIM (II): Decreto de Regulamento 
do SIM – POV 
9 Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (II): Elaboração do 
Plano de Trabalho do SIM 
10 Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (III): Arquivos 
auditáveis dos procedimentos da inspeção/ acesso ao Selo ARTE 
11 Elaboração de Instrumentos da Regulamentação da Lei do SIM (I): INs para RTIQ 
produtos tradicionais e típicos da região; 
12 Tutoria e Monitoramento da operacionalização do SIM 
 
II QUALIFICAÇÃO DO CONSÓRCIO DE MUNI 
IOS COM SIM CRONOGRAMA 
Objeto: Adesão ao SUASA e equivalência ao SISBI-POA  
 



1 Revisão do ESTATUTO do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Planalto Norte - 
CODEPLAN; 
 
2 Revisão do PLANO DE RATEIO do Consórcio; 
 
3 Revisão do MANUAL de ORIENTAÇÃO DO CONSÓRCIO 
4 Inclusão / cadastramento dos municípios do consórcio no e-SISBI; 
5 Estabelecimento da(s) 1ª(s) auditoria(s) com vistas a adesão ao SISBI-POA 
6 1ª Auditoria de Orientação do SUASA; 
7 Tutoria e Monitoramento sobre a operacionalização do consórcio; 
 
III - PLANO DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE PARA PRODUTOS DAS 
AGROINDUSTRIAS LOCAIS, Tradicionais, Típicas, Artesanais, das IGs; 
CRONOGRAMA 
 
Objeto: Plano de apoio e fomento à agroindustrialização 1 Definir Plano estratégico SIM e 
fortalecimento da agroindústria local; 
2 Elaboração Plano de identidade/procedimentos/ e uso para diferenciação dos 
produtos da região; 
3 Criação da Representação Gráfica e identidade visual dos produtos locais; 
4 Elaboração de propostas de políticas públicas de fomento à agroindustrialização; 
5 Tutoria e Monitoramento para implementação dos planos de fortalecimento; 
6 Clínica com Consultoria 
 
IV - PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL (fase 1) CRONOGRAMA 
Objeto: Programa de acesso a mercados; promoção da educação sanitária e da 

qualidade da produção; elaboração de perfis agroindustriais; apoio à inovação de 

processos e produtos) 

1 Elaboração de programa de apoio a agroindustrialização nos municípios; 
2 Elaboração de 6 perfis agroindustriais; 
3 Capacitação sobre os protocolos de BPF; 
 
IV 2 - PROGRAMA DE AGROINDÚSTRIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO LOCAL (fase 2) 
CRONOGRAMA 
4 Capacitação em Empreendedorismo Agroindustrial; 
5 Programa de rede de empreendimentos agroindustriais; 
6 Missão técnica para conhecer iniciativas de agregação de valor, redes de 
agroindústrias, processamento em pequenos empreendimentos artesanais;; 
7 Consultoria para organização da Feira da Agroindústria local; 
8 Monitoramento sobre a operacionalização do programa; 
9 Curso de Gestão Financeira; 
10 Consultoria Mídias Digitais para 35 empresas 
11 Oficina de mídias digitais ; 
12 Consultoria de articulação. 
 
Mafra - SC 02 de março de 2022. 
 
 
HELIO DANIEL COSTA 
Secretário Executivo 
 


