Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
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TERMO DE REFERÊNCIA
Nº. 004/2022
CONSULTORIA DE PESSOA JURÍDICA – Estudo de atuação da marca coletiva das comunidades - Inatú
Amazônia
1. Contexto e Justificativa
O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (IDESAM) é uma organização nãogovernamental 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.
O Idesam está selecionando pessoa jurídica para realizar estudo de análise da marca coletiva Inatú Amazônia
com vistas a indicar os melhores cenários de atuação para a manutenção e sustentabilidade da marca.
2. Objetivo


Analisar e indicar o melhor formato de atuação e personalidade jurídica da marca Inatú Amazônia para
produção e comercialização de produtos da sociobiodiversidade.

3. Perfil da consultoria
 Experiência comprovada com Plano de Negócios para atividades rurais produtivas na Amazônia
Brasileira.
4. Descrição das atividades


Realizar análise e propor diferentes cenários de personalidade jurídica para a marca coletiva, contendo
prós e contras para os cenários.
*A análise deverá considerar aspectos jurídicos, econômicos e culturais das organizações sociais
envolvidas.



Indicar passos, etapas e documentos necessários para a adoção da personalidade jurídica indicada pelo
estudo.
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Realizar análise de sustentabilidade econômica para 7 cadeias produtivas de 4 organizações sociais que
compõe a marca Inatú considerando os cenários de personalidade jurídica analisados, estratégias de
comercialização (B2B, B2C).
*O Idesam fornecerá dados sobre custos de produção, produtividade e receitas das cadeias produtivas a
serem avaliadas.

5. Período de Vigência
Data de assinatura do contrato até 11 de março de 2022 ou finalização das atividades previstas.
6. Produto
 Estudo contendo todos os aspectos descritos no item 4 deste TDR, acompanhado de relatório técnico
modelo Idesam.

7. Remuneração e Cronograma de Pagamento
O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira (50% do valor do contrato) na apresentação de
plano de trabalho contendo os prazos de entrega das atividades propostas no item 4, e segunda parcela após
entrega do estudo descrito no item 4 com revisão aprovada pelo Idesam.
Para cada pagamento deverá ser apresentada Nota Fiscal e Relatório técnico modelo Idesam.
8. Fonte Pagadora
Fundo Amazônia/ BNDES Cidades Florestais.
9. 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.
10. Sobre o processo
Os interessados deverão encaminhar proposta orçamentária com cronograma de execução e portfólio da
empresa para o e-mail marcus.biazatti@idesam.org.br com o assunto “Estudo Inatú”.
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O prazo para envio das propostas: até 24 de janeiro de 2022.

11. 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, 14 de janeiro de 2022.

Paola Bleicker
Diretora Executiva - IDESAM
CNPJ: 07.339.438/0001-48
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