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Projeto: 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 029/2020 

 

Consultor Pessoa Jurídica – Serviço de Assessoria Jurídica para elaboração de 

contrato entre empresa e comunidade para atividade de manejo florestal 

 

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 Florestas Coletivas, o qual é executado pelo IDESAM 
com apoio da Climate and Land Use Alliance - CLUA. O projeto tem como propósito 
desenvolver e implementar um modelo de concessão de florestas comunitárias para 
execução do manejo florestal sustentável madeireiro por empreendimentos privados em 
Unidades de Conservação Estaduais do Estado do Amazonas. As atividades a serem no 
projeto são: Desenvolver um programa de formação técnica para comunidades e 
organizações de base comunitária sobre manejo Florestal de Impacto Reduzido e arranjos 
operacionais entre empresas e proprietários de terras; Levantar e sistematizar informações 
sobre arranjos de parceria entre empresas madeireiras e proprietários de terras, analisar e 
propor modelos cabíveis para relação entre empresas e comunidades detentoras de terras 
coletivas ou beneficiárias de Unidades de Conservação destinadas ao uso comunitário em 
conjunto com atores chave; Apresentar os modelos construídos para empresas de modo a 
aproximar possíveis parceiros contextualizando a realidade das terras particulares 
coletivas e das Unidades de Conservação destinadas ao uso coletivo; Sistematizar e divulgar 
os modelos sugeridos, construídos a partir dos arranjos analisados e dos debates 
promovidos, para auxiliar na aplicação e replicação dos modelos de parceria considerados 
equilibrados para relações entre empresas e comunidades. 
 
 
O projeto Florestas Coletivas está selecionando Pessoa Jurídica na área do direito 
para a elaboração de contrato a ser firmado entre empresas privadas e comunidades 
em unidades de conservação estaduais do Amazonas para execução de manejo 
florestal. 
 
 
Objetivo:  

 

 Elaborar Contrato contendo obrigações, direitos e deveres das empresas bem como 
das comunidades. 
 
 

http://www.idesam.org.br/
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Projeto: 

 

2. Perfil do consultor Pessoa Jurídica:  
 

a) Experiência mínima de 03 anos em trabalhos na região Amazônica; 
 
b) Corpo técnico formado por advogado(s) com experiência em trabalhos relacionados ao 
direito ambiental;  
 
c) O escritório deve apresentar um resumo contendo a descrição dos trabalhos realizados; 

 

3. Atividades:  
 

 Elaboração de um contrato entre empresa e comunidade para a atividade de 
exploração florestal nas zonas de uso extensivo. 
 

 Elaboração de um relatório técnico contendo o resultado do diagnóstico dos atores 
envolvidos na atividade. 
 

 

4. Período de Vigência: 
 

90 dias após a assinatura do contrato.  
 

5. Valor da Consultoria e prazo para envio de proposta:  
 

A consultoria deverá encaminhar proposta de orçamento para o e-mail: 
giuliano.piotto@idesam.org, com o assunto “Assessoria jurídica: Projeto Florestas 
Coltivas”. As propostas deverão ser enviadas até a data de 24/06/2020. 

 

6. Produtos:  
 
PRODUTO 1: Elaborar Plano de Trabalho (PT), contendo a metodologia detalhada, 
cronograma, fluxograma, resultados esperados e todos os insumos necessários (pessoal, 
material e outros) para o alcance do objeto deste Termo de Referência; 
 
PRODUTO 2: Elaborar relatório de diagnóstico com os atores envolvidos; 
 
PRODUTO 3:Apresntar primeira minuta do contrato empresa-comunidade; 
 
PRODUTO 4: Apresentar versão final do empresa comunidade; 
 
 

7.  Remuneração e Cronograma de Pagamento 
 

O pagamento será efetuado em mediante entrega do produto descrito em 6 conforme quadro 
abaixo e deverá ser apresentada Nota Fiscal e Relatório de Atividades.   
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Produto Prazo % do 
Pagamento 

1. Plano de Trabalho Até 10 dias após 
assinatura do 

contrato 

20 

2. Relatório de Diagnóstico Até 30 dias após 
apresentação e 

aprovação do plano 
de trabalho 

30 

3. Primeira versão da minuta de contrato Até 30 dias após 
assinatura do 

contrato 

20 

4. Versão final do Contrato Até 20 dias após 
apresentação da 

primeira versão da 
minuta de contrato 

30 

 
  

8. 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, 09 de junho de 2020. 
 
 

  ____________________________________ 
Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
IDESAM – Instituto de Conservação e  
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 


