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TERMO DE REFERÊNCIA 

Nº. 13/2021 
 

Prestação de Serviços – Pessoa Jurídica – Diagramação de relatório e apresentação 
(PPT) do Estudo do Potencial de Serviços Ambientais no Projeto Cidades Florestais 

 
 

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).  
 
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.  
 
Com foco na divulgação do estudo sobre o Potencial dos Serviços Ecossistêmicos dentro do 
Projeto Cidade Florestais, o IDESAM está selecionando uma empresa para a apoiar na 
criação do projeto gráfico e diagramação dos materiais finais do estudo, sendo um 
documento narrativo (word)  e uma apresentação (PPT).  
 

2. Objetivo 

 
Contratação de pessoa jurídica especializada para diagramação do relatório final do projeto (word) 
e apresentação (PPT). O relatório terá um máximo de 15 páginas (incluindo imagens e esquemas 
gráficos) e a apresentação, um máximo de 20 slides.  

 
3. Perfil do consultor: 
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● Pessoa jurídica com experiência na criação de projetos gráficos e diagramação. 

 
4. Descrição dos produtos: 

 
● Elaboração de projeto gráfico e diagramação dos materiais do projeto, sendo 

> Relatório final do “Estudo do Potencial de Serviços Ambientais no Projeto Cidades 
Florestais” - 15 páginas (texto e imagens) 

> Apresentação em Power Point - 20 slides 

  
5. Informações sobre a consultoria: 

 
● O contrato terá vigência de 25 dias úteis a partir da assinatura do contrato 
● A remuneração e cronograma de pagamento serão acordados diretamente com o prestador 

de serviço. 

 

6. Fonte Pagadora 
 

● Fundo Amazônia/ BNDES  
 

7. Diversidade e inclusão social 

 
O Idesam tem compromisso com a inclusão social e diversidade em nossa organização, 
reforçado em nosso Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta 
(disponibilizados no site https://idesam.org/sobre), e isso se reflete nos processos de 
recrutamento e seleção e tomada de preços. Nesse sentido, assumimos responsabilidades 
no que diz respeito à luta antirracista, à promoção da equidade de gênero, inclusão de 
pessoas LGBTQIA+ e Pessoas com Deficiência (PcD) e às demais interseccionalidades a 
que uma instituição de fato diversa e inclusiva deve se atentar.  
 
Desse modo, o Idesam encoraja fortemente a candidatura de pessoas não brancas, 
mulheres, LGBTQIA+, PcDs, indígenas, quilombolas, migrantes e demais grupos 
atravessados por violências, opressões e sub-representação nos espaços. 
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8. Sobre o processo 

 
Os interessados deverão encaminhar as propostas e orçamentos para o e-mail 
elen.perez@idesam.org com o assunto “Prestação de Serviços – Diagramação do 
estudo Oportunidades dos Serviços Ambientais”.  
 
A proposta deverá contemplar: valor total para a realização das atividades do item 4 
considerando impostos e encargos necessários e valor adicional cobrado por página 
adicional diagramada adicional.  
 
O prazo para envio das propostas é até o dia 22 de fevereiro de 2021. 
 

 
 

Manaus, 08 de fevereiro de 2021. 


