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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 065/2019 
 

Consultoria: Consultoria: Pessoa Jurídica para desenvolver e confeccionar materiais de 
comunicação do Programa Campo Sustentável 

 
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 atuar na confecção de materiais digitais de 
comunicação e produção dos mesmos. 

 

3. Perfil do consultor: 
 

• Pessoa jurídica com experiência na área. 
 

 

4. Período de Vigência: 
 
 

Data de assinatura do contrato até 20 de dezembro de 2019. 

 
 

5. 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 e thaianabrunes@gmail.com 
As propostas deverão ser enviadas até a data de 15 de novembro de 2019. 
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A proposta deverá contemplar: valor total para a realização das atividades do item 4 
considerando impostos e encargos necessários. 

 
 

6. Produtos 
 

• Folder formato aberto 48 x 21cm e fechado 16 x 21cm (duas dobras),1lâmina de 
reciclado 240 g/m2 em 4X4 cores. Acabamentos: dobrado. Quantidade 3000; 

• Camiseta masculina e feminina baby look gola polo Piquet impressão em 4 cores frente 
e verso, disponível em tons de verde, tamanhos M,G e GG. Quantidade 200; 

• Camiseta masculina e feminina baby look impressão em 4 cores frente e verso, 
disponível em tons de verde, tamanhos M,G e GG. Quantidade 200; 

• Boné de brim com aba redonda forrado com regulagem de metal bordado na frente e 
laterais, disponível em duas cores. Quantidade 250; 

• Chapéu Australiano adulto confeccionado com matéria prima nacional (tela trançada 
de juta), copa australiana, aba forrada com brim e acabamento em viés cor marrom, 
com carneira de elástico anti-alérgico e logomarca bordada na frente em fita de couro, 
no tamanho G medida adulto. Quantidade 500; 

• Chaveiro confeccionado em metal, com gravação em baixo relevo e acabamento em 
costura. Quantidade 200; 

• Bloco rascunho , formato 15x20 cm, papel reciclado capa 120gr 4x0 cores, miolo de 75 
gr impressão 1x0 cor com 30 paginas, com espiral airo, Capa com logo do projeto, 
Contracapa. Quantidade 500; 
 

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, 01 de outubro de 2019. 
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