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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº 038/2020 

 

Consultor Pessoa Jurídica – Criação e capacitação para produção e divulgação de 
coleção de objetos utilitários de madeira manejada. 

 

 

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 2020, a associação de moradores da RDS do Uatumã, por meio de apoio técnico do 
Idesam, licenciou seu plano de manejo florestal sustentável. Com o objetivo de agregar valor 
à sua produção de madeira manejada, a associação e o Idesam estão estruturando uma 
movelaria para produção de objetos utilitários de madeira  
 
Com o objetivo  de desenvolver a linha de produtos da movelaria da RDS do Uatumã, o 
IDESAM está selecionando Pessoa Jurídica para criação e capacitação para produção 
e divulgação de coleção de objetos utilitários de madeira manejada. 
 

 

2. Objetivo:  
 
Criação e capacitação para produção e divulgação de coleção de objetos utilitários de 
madeira manejada. 

 

3. Perfil do consultor:  
 

 Pessoa Jurídica com experiência em desenvolvimento de produtos de madeira e 
experiência em marketing. 

 

4. Período de Vigência: 
 

Data de assinatura do contrato até 30 de março de 2021. 
 
 

5. Valor da Consultoria e prazo para envio de proposta:  
 
A Pessoa Jurídica deverá encaminhar proposta de orçamento para o e-mail: 
andre.vianna@idesam.org.br, com o assunto “Ever wood – Proposta coleção objetos de 
madeira”. 

http://www.idesam.org.br/
mailto:andre.vianna@idesam.org.br
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As propostas deverão ser enviadas até a data de 21 de agosto de 2020. 
  
A proposta deverá contemplar: valor total para a realização das atividades do item 6 
considerando impostos e encargos necessários a serem pagos pelo consultor. 
 
Para maiores informações e detalhes sobre este TDR contatar pelo email: 
andre.vianna@idesam.org.br 
 

 

6. Atividades e Produtos:  
 
 

Atividade 1: Desenvolver linha de produtos para uso diária a partir de madeira 
manejada e que sejam desenvolvidos na movelaria da RDS do Uatumã. 
Produto 1: Relatório de realização da atividade contendo os produtos a serem 
desenvolvidos, estratégia de produção e de relacionamento com designers. 
 
Atividade 2: Realizar cursos para os moveleiros da RDS do Uatumã para a produção 
da linha de objetivos utilitários, assim como, abordando avaliação da qualidade da 
madeira e critérios de secagem para a confecção dos mesmos.  
Produto 2: Relatório de realização da atividade com lista de presença e registro 
fotográfico, conforme modelo IDESAM e formulário eletrônico (disponibilizado pelo 
IDESAM). 
 
Atividade 3: Desenvolver e implementar estratégia de marketing e comercialização da 
linha de objetos utilitários.   
Produto 3: Relatório de realização da atividade com registro fotográfico, conforme 
modelo IDESAM e formulário eletrônico (disponibilizado pelo IDESAM). 
 
 

 

7.  Remuneração e Cronograma de Pagamento 
 

Os pagamentos serão efetuados mediante entrega e aprovação dos produtos indicados no 
item 6 e seguinte cronograma a ser estabelecido em contrato.  
Valores necessários para deslocamento serão custeados diretamente pelo Idesam. 
 
  

8. Fonte Pagadora: Ever Wood - CLUA. 
 

 

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 
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consubstanciar direito de propriedade intelectual, seja da CONTRATANTE ou de seus 
parceiros. 

 
 

Manaus, 08 de agosto de 2020. 
 
 
 
 
____________________________________ 
Carlos Gabriel Gonçalves Koury 
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. 
CNPJ: 07.339.438/0001-48 
 
 

 


