
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Termo de referência para contratação de consultoria 

06 de fevereiro de 2017 

 

1. Contexto e Justificativa 

O Imazon é uma instituição não governamental sem fins lucrativos com sede em 

Belém, cuja missão é promover o desenvolvimento sustentável na Amazônia 

brasileira por meio de estudos, apoio à formulação de políticas públicas, disseminação 

ampla de informações e formação profissional. 

Dentre suas frentes de atuação, o Imazon está trabalhando para influenciar a melhoria 

da eficiência e eficácia das ações de regularização fundiária dos órgãos fundiários na 

Amazônia. Para isso, o instituto está desenvolvendo uma pesquisa nos órgãos 

estaduais da Amazônia para identificar e avaliar suas atuais práticas. Estamos 

contratando uma consultoria para apoiar essa coleta de informações nos estados de 

Rondônia e Amazonas. 

2. Objetivo 

Coletar dados sobre atuação de órgãos de terra estaduais e federais em Rondônia e 

Amazonas por meio de: 

- Entrevistas com representantes destes órgãos e outras instituições (governamentais 

e não governamentais) atuantes no tema fundiário 

- Revisão de legislação e literatura sobre o tema 

3. Perfil do consultor 

- Pessoa jurídica 

- Boa capacidade de comunicação para interagir com órgãos públicos pessoalmente, 

por email e por telefone 

- Comunicação escrita clara e concisa 

- Disponibilidade para viagens a Porto Velho, Manaus e Belém (se não for residente 

nesta cidade) 

- Experiência em aplicação de questionários e sistematização de respostas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Familiaridade com o tema de gestão fundiária na Amazônia 

4. Período de vigência 

01/03/2017 a 31/04/2017 

5. Atividades 

- Obter contatos das instituições a serem entrevistadas e agendar as entrevistas 

- Analisar atribuições legais dos órgãos fundiários estaduais 

- Apresentar dos objetivos da pesquisa para entrevistados  

- Aplicar questionários semiestruturados para funcionários de órgãos estaduais 

envolvidos na gestão fundiária 

- Aplicar questionários para representantes de instituições não governamentais que 

atuam no tema fundiário nos dois estados 

- Redigir relatório com sistematização das informações coletadas 

 

6. Produtos 

- Relatório com sistematização das informações coletadas em cada estado, tendo 

como anexo a transcrição das entrevistas. 

- Lista de pessoas entrevistadas com respectivos contatos 

  

7. Direito autorais e confidencialidade 

O contratado 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 outros as informações confidenciais com as quais tenha contato em 

virtude do contrato de serviço. 

8. Processo de seleção 

A seleção será baseada nas análises da proposta financeira, qualificação 

profissional e entrevista. O candidato deve enviar até 20/02/2017 os seguintes itens 

para o email consultorfundiario@imazon.org.br, com o assunto Consultoria 

Fundiária: 

i. apresentação da pessoa jurídica com o valor total solicitado para o serviço. As 

despesas com passagens aéreas, estadia, alimentação e condução serão de 

responsabilidade do contratante. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ii. CV do representante da empresa que conduzirá o trabalho com indicação da 

experiência com trabalhos dessa natureza. Comprovações das experiências descritas 

podem ser solicitadas durante o processo de seleção. 


