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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 060/2019 
 

Consultoria: Pessoa Jurídica para desenvolver estudo sobre desafios e oportunidades 
para desenho de sistema de rastreabilidade de pecuária      no estado do Tocantins  

 
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. O Idesam trabalha para promover a valorização e o uso sustentável 
dos recursos naturais na Amazônia e buscar alternativas para a conservação ambiental, o 
desenvolvimento social e a mitigação das mudanças climáticas. 

 
Os programas e atividades do Instituto são desenvolvidos por profissionais diversificados e 
altamente qualificados. Seus recursos financeiros são originários de doações e contratos de 
pesquisas e suas ações são guiadas com o apoio de conselheiros de instituições renomadas 
e auditores independentes, defendendo a ética e a transparência em todos os seus atos. O 
Idesam acredita que a valorização da floresta em pé é o caminho fundamental para a 
conservação da Amazônia, assim como para garantir seu papel na mitigação das mudanças 
climáticas e manutenção do equilíbrio hidrológico global. 

 
2. Objetivo: 

 
Contratação de pessoa jurídica para realizar estudo das barreiras e oportunidades para 
desenvolvimento de sistema de rastreabilidade de pecuária em 06      propriedades no Estado 
do Tocantins.      

 
 
3. Perfil do consultor: 

 
●  Pessoa jurídica com experiência na área pecuária, rastreabilidade animal e cadeia da 

pecuária bovina no Tocantins. 
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4. Atividades: 

 
 

● Levantamento e análise  dos requisitos  para atendimento às principais legislações,  
acordos, normas  sobre cadeia da pecuária. 

 
●  Entrevista com produtores para levantamento das principais barreiras e dificuldades 

que os produtores apresentam para rastreabilidade da produção interna como também 
externa;       Mapeamento das tecnologias disponíveis no mercado nacional para a 
ratreabilidade bovina,           Análise da aplicabilidade dos sistemas de rastreabilidade 
mapeados para as áreas de estudo e para o contexto da produção bovina na 
Amazônia.  

●  Estimativa do investimento necessário para implementação de um sistema de 
rastreabilidade interno e externo das 06 propriedades;                 

 
5. Período de Vigência: 

 
 

4 meses de duração, a partir da assinatura do contrato 
 
 
6. Valor da Consultoria e prazo para envio de proposta: 

 

A empresa pretendente deverá encaminhar proposta de orçamento para o e-mail: 
victoria.bastos@idesam.org.br,  thaianabrunes@gmail.com 
As propostas deverão ser enviadas até a data de 15 de novembro de 2019. 

 
A proposta deverá contemplar: valor total para a realização das atividades do item 4 
considerando impostos e encargos necessários. 

 
     Produtos: 
 
 

● Produto 1: Relatório sistematizado com o levantamento das legislações,  acordos, 
normas  sobre cadeia da pecuária com um resumo executivo dos principais pontos de 
cada. Revisão dos requisitos/dispositivos legais que devem/podem ser adotados pelas 
propriedades em relação à cadeia da pecuária. A revisão deve conter: as principais 
legislações vigentes para a produção e comercialização da pecuária no Brasil, nos 
estados da Amazônia brasileira e no estado do Tocantins; os acordos setoriais 
relevantes (ex: TAC da carne) e instrumentos de monitoramento que garantem 
cumprimento e fiscalização dos requisitos legais (ex: MONITAC).  

●  
●  Produto 2     : Roteiro do questionário  que será aplicado nas entrevistas;  



 

Instituto	de	Conservação	e	Desenvolvimento	Sustentável	da	Amazônia 
R.	Barão	de	Solimões	nº	12,	Cj.	Parque	das	Laranjeiras	–	Flores	
CEP:	69058-250 
Manaus,	Amazonas	–	Brasil	
Tel/Fax:	+	55	92	3642-5698 
E-mail/	Website:	idesam@idesam.org.br	/ www.idesam.org.br 

●   
●   Produto 3: Relatório das entrevistas realizadas com os produtores sobre informações 

necessárias para aplicação de um sistema de rastreabilidade de pecuária. Deverá conter: 
metodologia, transcrição resumida das entrevistas,     , resultados,,      principais 
conclusões e um quadro resumo das principais barreiras mapeadas e proposições de 
potenciais soluções/caminhos, como também as potenciais oportunidadesc 
diagnosticadas.   

 
●  Produto 4     : Relatório       com mapeamento das tecnologias       de rastreabilidade de 

pecuária existentes      O mapeamento deverá ser feito a níveis: nacional, englobando os 
principais sistemas de rastreabilidade de pecuária existentes no Brasil;                Relatório 
comparativo das tecnologias mapeadas, indicando os custos atrelados para a aquisição 
da tecnologia e os custos de implementação  manutenção nas propriedades. Com base 
nas informações da entrevista, apontar qual tecnologia é a mais adequada para cada uma 
das 06 propriedades e as principais justificativas para a escolha.    

●        
 
 

7. Remuneração e Cronograma de Pagamento 
 

Serão negociados diretamente com o prestador selecionado. 
 
 
8. Fonte Pagadora: Projeto PNUD Tocantins. 

 
 
9. Direitos Autorias e confidencialidade: 

 

O(A) CONTRATADO(A) se obriga a manter em absoluto sigilo e a não revelar ou divulgar a 
terceiros, nem tampouco utilizar 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 CONTRATANTE ou de seus 
parceiros. 

Manaus, 20 de outubro de 2019. 
 
 
 
 
 

                


