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TERMO DE REFERÊNCIA 
Nº 049/2019 

 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA DIAGRAMAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO 

 
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 editoração e diagramação de publicação e 
apresentação. 
 
O conteúdo da apresentação já está definido, é preciso transformá-lo em um material 
inteligível, com gráficos de fácil compreensão, mapas e informações bem diagramadas.  
O material tem informações muito técnicas e aprofundadas sobre o Potencial de Serviços 
Ambientais do Amazonas e é necessário editorar dois produtos: uma publicação e uma 
apresentação que possa mostrar todos esses dados de maneira mais visual e de fácil 
compreensão.  
A Proposta deve contemplar os possíveis ajustes antes da aprovação final do produto. 
 
 

http://www.idesam.org.br/
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3. Produtos 
 
Produto 1. Editoração e diagramação de publicação (formato PFD para publicação online), 
contendo: 
 

- 9 mapas 
- 5 infográficos 
- 5 tabelas 
- 25 páginas. 
 

Produto 2. Editoração e diagramação de apresentação. Após a publicação pronta e aprovada, 
o conteúdo será desdobrado em uma apresentação de 15 páginas contendo os gráficos, 
mapas e tabelas feitos para a publicação. 
 

4. Prazos e cronograma de desembolso 
 
O contrato terá vigência de 30 dias. 
O Produto só será considerado entregue após validação e aprovação por parte do 
Idesam. 
O pagamento será realizado mediante entrega de Nota Fiscal, Relatório de Atividades 
modelo Idesam e conteúdo em modo arquivo fechado e arquivo aberto.  

 
 
 

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 
informação confidencial ou que possam caracterizar segredos de negócios, ou 
consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja da parte contratante ou de seus 
parceiros. 
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6. Propostas 

 
Serão recebidas propostas técnico-financeiras, em Português, até o dia 06 de agosto de 
2019, no e-mail louise.lauschner@idesam.org.br. O portfólio da empresa deve ser enviado 
como anexo à proposta.  

 
 
 
 
 

Manaus, 31 de julho de 2019. 
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Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 


