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 3347-7350
E-mail: idesam@idesam.org.br / Site: idesam.org

TERMO DE REFERÊNCIA
Nº. 12/2021
Pessoa Jurídica – Análises químicas, refino e envase de azeite de buriti

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.
Em 2018, foi iniciado o projeto Cidades Florestais, o qual é executado pelo Ideasm com apoio
Fundo Amazônia /BNDES. O projeto tem como propósito fomentar a produção florestal familiar e
comunitária do Amazonas, tanto madeireira quanto não madeireira. O fomento à produção florestal
de uso múltiplo, pelo projeto, é desenvolvido por meio de: implantação de plataforma digital e
aplicativo de apoio à gestão da produção comunitária; implementação de novos equipamentos e
maquinários para a atividade florestal; elaboração de planos de manejo florestais; instalação da
Rede de Óleos da Amazônia que executou a construção de duas novas mini usinas de extração de
óleos vegetais oriundos do extrativismo e apoia a nível estrutural e gerencial a outras três já
existentes.
O Idesam está selecionando Pessoa Jurídica para realização de análises químicas, refino e
envase de azeite de buriti partir do óleo produzido nas mini usinas assessoradas pelo
projeto.
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2. Objetivo
Contratar serviço de pessoa jurídica para realizar o refinamento do óleo de buriti recém
extraído, e a partir deste produzir o azeite, bem como a elaboração de manuais e
procedimentos técnicos, as análises laboratoriais e o envaze final.

3. Perfil do consultor:



Ser empresa devidamente licenciada nos órgãos regulamentadores e possuir as respectivas
certificações;
Ter experiência e conhecimento nos processos desta natureza;

4. Descrição das atividades:
O óleo de buriti, recém produzido, será fornecido pelas das usinas que o projeto assessora
e para a prestador ade serviço, solicita-se as seguintes atividades para um lote inicial de
15 litros de óleo de buriti:
1) Análises laboratoriais: realizar as análises físico-químicas e microbiológicas para
alimentos, seguindo as normas da Anvisa ou MAPA;
2) Refino do óleo: realizar procedimento para adequações do óleo bruto para consumo,
controle do nível de acidez e posteriores procedimentos necessários levantados a partir das
análises químicas realizadas;
3) Rotulagem: realizar rotulagem padrão Anvisa ou MAPA para o azeite (óleo refinado);
4) Envaze final: envazar o azeite refinado em frascos de vidros 250mL com rotulagem;
5) Procedimentos: elaborar relatório descrevendo o passo a passo de produção realizado,
abrangendo todos os processos de produção, incluindo os já citados anteriormente;
6) Ensaios Finais: realizar testes e ensaios finais para controle de qualidade do azeite, bem
como a armazenagem de contra-provas e determinação do life-time do produto. Ensaios
exigidos pela Anvisa e MAPA para comercialização do produto.
Observação: os frascos para envase serão fornecidos pelo Idesam.
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5. Informações sobre a consultoria:


Modalidade de contratação: Prestação de Serviço Pessoa Jurídica.



Remuneração: Apresentar na proposta valor para execução das atividades do item 4,
período necessário para conclusão do serviço e proposta de forma de pagamento. Os
pagamentos serão realizados mediante constatação de entrega total das atividades,
emissão de Nota Fiscal e elaboração/aprovação de relatório de atividade a ser fornecido
pelo Idesam.



Período de vigência: Assinatura do contrato até entrega e conclusão das atividades
relacionadas no item 4.

6. Fonte Pagadora


Fundo Amazônia/ BNDES Cidades Florestais, ID 111.

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 portfólio da empresa e proposta de produção com
orçamento descriminado, para o e-mail eduardo.w@idesam.org.br com o assunto
‘Consultoria - Azeite de Buriti’. Na proposta apresentar de forma sucinta, clara e objetiva: i)
Histórico da empresa; ii) Área de formação e descrição da equipe; iii) Resumo das
principais atividades desenvolvidas referentes a produção de óleos; iv) Estratégia de
produção do azeite e respectivo envaze final; v) Orçamento detalhado.

O prazo para envio dos currículos é até o dia 15 de fevereiro de 2021.

Manaus, 01 de fevereiro de 2021
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