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TERMO DE REFERÊNCIA 
Nº 017/2019 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS AUDIOVISUAIS 

 
 

1. Contexto e Justificativa: 
 
 

O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM) é uma organização 
não-governamental sem fins lucrativos, com sede na cidade de Manaus, capital do Estado do 
Amazonas. Desde 2006, o IDESAM trabalha para promover a redução do desmatamento e a 
conservação florestal, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável na Amazônia (ver 
site). 

 
Em 2018, foi iniciado o projeto Cidades Florestais, o qual é executado pelo IDESAM com apoio Fundo 

Amazônia /BNDES. O projeto tem como propósito fomentar a produção florestal familiar e 
comunitária do Amazonas, tanto madeireira quanto não madeireira. O fomento à produção florestal 
de uso múltiplo, pelo projeto, é desenvolvido por meio de: implantação de plataforma digital e 

aplicativo de apoio à gestão da produção comunitária; implementação de novos equipamentos e 
maquinários para a atividade florestal; elaboração de planos de manejo florestais; instalação de duas 

novas mini usinas e apoio estrutural a outras três já existentes. 
     
 

 
2. Objetivo 

 
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de 13 peças audiovisuais, com duração de 

aproximadamente 5min cada.  
 
Além das peças originais, o material deverá ser otimizado para aplicação em plataformas de stream 
como YouTube, mídias sociais e embarcado no aplicativo desenvolvido para o projeto. 
O material deve ser didático e em formato de animação. Deve ser baseado nas cartilhas que já foram 
desenvolvidas e serão disponibilizadas.  
A Proposta deve contemplar os possíveis ajustes antes da aprovação final do produto. 
 
 

http://www.idesam.org.br/
http://www.idesam.org.br/
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3. Produtos 
 
Produto 1. Plano de Trabalho e entregas aprovado;  
 

Produto 2. 4 (Quatro) Peças referentes ao processo de Manejo Florestal Madeireiro. 
- Gestão Florestal 

- Operação de máquinas e equipamentos e segurança no trabalho 
- Derruba direcionada 

- Certificação 
 
Produto 3. 4 (Quatro) Peças referentes aos processos Manejo Florestal Não Madeireiro. 
- Boas práticas no extrativismo 
- Boas práticas na extração de óleos 

- Segurança do trabalho 
- Gestão associativa e cooperativa 
 
Produto 4. 5 (Cinco) Peças referentes ao funcionamento e utilização do aplicativo do projeto – 
Cidades Florestais. 
- Perfil Madeireiro 
- Perfil Não madeireiro 
- Perfil Industria  
- Perfil Associação 
- Perfil Técnico/extensionista  
 

 
4. Prazos e cronograma de desembolso 

 
O contrato terá vigência de 45 dias. 

O Produto só será considerado entregue após validação e aprovação por parte do IDESAM 
 

Entrega Prazo de entrega Pagamento (após 10 dias da entrega) 

Produto 1 7 dias após assinatura do contrato 10% do total acordado 

Produto 2 20 dias após assinatura do contrato 30% do total acordado 

Produto 3 35 dias após assinatura do contrato 30% do total acordado 

Produto 4 45 dias após assinatura do contrato 30% do total acordado 
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5. Direitos autorais e confidencialidade 
 
Os Produtos Desenvolvidos serão de Propriedade Integral do Idesam. A empresa contratada se obriga 
a manter em absoluto sigilo e a não revelar ou divulgar a terceiros, nem tampouco utilizar de modo 
algum, direta ou indiretamente em proveito próprio ou de outrem informações confidenciais ou que 
possam caracterizar segredos de negócios, ou consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja 
da parte contratante ou de seus parceiros. 

 
 

6. Propostas 

 
Serão recebidas propostas técnico-financeiras, em Português, até o dia 01 de março de 2019, no e-
mail thiago.grivot@idesam.org.br. O portfólio da empresa deve ser enviado como anexo à proposta.  
 
 

 
 

Manaus, 18 de fevereiro de 2019. 
 
 
 

  ____________________________________ 
Carlos Gabriel Gonçalves Koury 

IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 

 


