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. 43/2021
Impressão de Rótulos e embalagens Inatú Amazônia
Projeto Cidades Florestais- PCF

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 Cidades Florestais, o qual é executado pelo IDESAM 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 de duas novas mini usinas e apoio estrutural a outras três já existentes.
Um dos desafios do Projeto Cidades Florestais é a comercialização dos produtos oriundos da
atividade extrativista não-madeireira. Óleos, manteigas e resíduos de extração (tortas) tem um
mercado nacional e mundial que precisa ser conquistado, e como objetivo de executar o
lançamento do 2° lote da marca de óleos naturais Inatú Amazônia o Idesam está
selecionando Pessoa Jurídica para montagem e impressão dos rótulos e embalagens
fracionadas Inatú Amazônia.

2. Objetivo
●

Produção dos rótulos e embalagens para o 2° lote dos óleos fracionados Inatu Amazônia.

3. Perfil da consultoria:
Página 1 de 5

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

●

Pessoa Jurídica com experiência de confeccção em caixas de embalagens com impressão de
qualidade para leitura de QR Code e código de barras, e rotulagem em papel adesivo.

●

Disponibilidade de profissional em Design para eventuais modificações e ajustes na arte
fornecida em anexo (ver anexos)

4. Valor da Consultoria e prazo para envio de proposta:
●

●

●
●

A Pessoa Jurídica deverá encaminhar proposta de orçamento para o e-mail:
simelvia.alves@idesam.org, com o assunto “Impressão de Rótulos e embalagens
Inatú Amazônia”.
A proposta orçamentária deve ser composta com o valor do produto unitário e por
quantidade de cada modelo, e com a entrega dos produtos no endereço do Idesam em
Manaus.
A forma de pagamento pela consultoria deverá estar sinalizada na proposta orçamentária.
As propostas deverão ser enviadas até 28 de julho de 2021.

Para maiores informações
simelvia.alves@idesam.org

e

detalhes

sobre

este

TDR

contatar

5. Fonte Pagadora
● Fundo Amazônia/BNDES PCF ID-149

6. Produtos:


Os produtos deverão ser confeccionados em material certificado FSC.

Caixas:
Modelo 1: caixas (modelo em anexo) com a seguinte especificação:
•

525 caixas nas dimensões (3,5x3x5x9,5)cm (final) em papel cartão 250gr;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset, corte exclusivo e montagem.

Modelo 2: caixas (modelo em anexo) com a seguinte especificação:
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•

525 caixas nas dimensões (2,5x2x5x6,5)cm (final) em papel cartão 250gr;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset, corte exclusivo e montagem.

Modelo 3: caixas (modelo em anexo) com a seguinte especificação:
•

525 caixas nas dimensões (3,5x3x5x11,5)cm (final) em papel cartão 250gr;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset, corte exclusivo e montagem.

Modelo 4: caixas (modelo em anexo) com a seguinte especificação:
•

525 caixas nas dimensões (3,5x3x5x11,5)cm (final) em papel cartão 250gr;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset, corte exclusivo e montagem.



Para elaboração dos produtos o consultor confeccionará a faca gráfica (modelo 3 e 4) e ao
final do serviço realizado deverá entregar ao instituto, as facas gráficas das caixas modelo 1
e 2 serão fornecidas ao consultor, devendo também serem entregues ao final do serviço.

Etiquetas:
Modelo 1: criação de etiqueta com as seguintes especificações:
•

525 etiquetas nas dimensões (4x7)cm em papel adesivo couche brilho;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset com recorte.

Modelo 2: criação de etiqueta com as seguintes especificações:
•

525 etiquetas nas dimensões (4x7)cm em papel adesivo couche brilho;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset com recorte.

Modelo 3: criação de etiqueta com as seguintes especificações:
•

525 etiquetas nas dimensões (4x7)cm em papel adesivo couche brilho;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset com recorte.

Modelo 4: criação de etiqueta com as seguintes especificações:
•

525 etiquetas nas dimensões (3x5)cm em papel adesivo couche brilho;

•

Criação/ajuste de arte, impressão offset com recorte.



Os produtos devem ser pré- aprovados antes da confecção, com a apresentação da
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“boneca” de cada modelo solicitado.


O código de barras deve ser elaborado pelo Design designado pelo consultor.



Os produtos devem ser testados em máquinas de leitura (QR Code e código de barra) pelo
consultor afim de validar a qualidade da impressão.



Este TDR prevê a inclusão de um acordo contratual para a impressão dos rótulos e
embalagens de um 3°lote que consiste em material, modelo e quantidades semelhantes às
descritas acima. Desde que ambas as partes estejam de acordo com prazo, quantidade e
ajustes gráficos a serem definidos por este instituto.

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.

Manaus, 14 de julho de 2021.

Paola Pacheco Bleicker
IDESAM – Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia.
CNPJ: 07.339.438/0001-48

Página 4 de 5

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

8. Anexos:
Modelo de caixa 2:
Modelo de caixa 1:

Modelo de caixa 4
Modelo de caixa 3:
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