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

TERMO DE REFERÊNCIA
Nº 061/2019
Consultoria: Pessoa Jurídica para desenvolver Levantamento de experiências de
produtores rurais no sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) 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 levantamento de imóveis que trabalham com
sistemas de integração-lavoura-pecuária-floresta no estado do Tocantins

3.

Perfil do consultor:
•

4.

Pessoa jurídica com experiência em sistemas ILPF, mapeamentos e visitas de campo,
contato com produtor rural do Estado do Tocantins
Atividades:

•

Elaboração de questionário para aplicação nos imóveis rurais contendo: Indicação de
arranjos de plantio adotados (renques simples, renques duplos, renques triplos,
árvores periféricas), espaçamentos adotados de acordo com o objetivo do sistema,
espécies florestais e agrícolas utilizadas, regime de manejo e finalidade dos produtos
florestais; pastagem utilizada no sistema (espécies de gramíneas), Indicação de raças
bovinas adotadas (nelore, angus, aberdeen, holandesa, girolanda etc), número de
UA/ha; Indicação da lavoura adotada, resultado das primeiras colheitas e finalidade
dos produtos; investimento realizado no sistema iLPF; retorno financeiro recebido no
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•
•
•
•
•
•
•

5.

sistema ILPF; e demais informações pertinentes ao sistema.
Buscar informações sobre os imóveis e proprietários que trabalham com iLPF nos
órgãos estaduais, municipais e Federal (Secretarias, institutos, Embrapa);
Identificação e levantamento das propriedades que trabalham com as diferentes
modalidades de iLPF (iLP, iLF, iPF, iLPF) no Estado do Tocantins;
Coleta de pontos de GPS para localização da fazenda e CAR das propriedades
Visita e aplicação do questionário no imóveis identificados que trabalham com o
sistema;
Registro de depoimento do produtor sobre a experiência obtida no sistema ILPF;
Registro fotográfico da área, maquinários e demais estruturas do imóvel;
Elaboração de relatório final com levantamento de imóveis rurais que trabalham com
sistema integração Lavoura, Pecuária e Floresta para todo o estado do Tocantins;
Período de Vigência:

4 meses 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 os e-mails:
victoria.bastos@idesam.org.br e 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.

7.

Produtos:
•
•
•

8.

Tabela contendo informações dos produtores visitados (nome do proprietário, nome da
fazenda, município, telefone e e-mail), em formato digital e impresso;
Os questionários aplicados e demais documentos resultantes dessas visitas (fotos,
depoimentos), organizados e entregues em pasta de arquivo;
Relatório final contendo depoimento, registro fotográfico e demais informações obtidas
através da aplicação do questionário;
Remuneração e Cronograma de Pagamento

Serão negociados diretamente com o prestador selecionado.

9.

Fonte Pagadora: Projeto PNUD Tocantins.

10.

Direitos Autorias e confidencialidade:
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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.

