
TERMO DE REFERÊNCIA 001/2022

Belém-PA, 12 de dezembro de 2022

PROJETO KANAWA: CONSOLIDANDO A REDE DE ÁREAS PROTEGIDAS NO NORTE 
DO PARÁ

 
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR 
ASSESSORIA EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OPERAÇÕES 

COMERCIAIS DA COOPAFLORA

1. CONTEXTO 

1.1. O Imazon é um instituto de pesquisa, sem fins lucrativos, sediado em Belém, Estado do 
Pará, inscrito no CNPJ sob o no 34.891.085/0001-67, cuja missão é promover a 
conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Para esse fim, o Imazon 
gera informações sobre temas estratégicos e apoia o seu uso para solucionar 
problemas em larga escala na região. O Imazon é o proponente do projeto e 
responsável pela contratação desta consultoria.

1.2. A Cooperativa Mista dos Povos e Comunidades Tradicionais da Calha Norte 
(COOPAFLORA) é uma cooperativa criada em 2019 para ser uma alternativa ao 
escoamento da produção extrativista e da agricultura familiar nos diferentes territórios 
do Norte do Pará. Sua gênese parte da necessidade de uma estrutura comunitária para 
escoamento da produção, ampliando o volume de oferta para empresas, além de 
reforçar a união dos grupos étnicos na defesa dos seus territórios. Apesar de recém-
criada, os membros da COOPAFLORA possuem larga experiência no território, junto 
aos povos tradicionais, bem como conhecimento dos gargalos e limitações das cadeias 
produtivas. Ainda nos últimos anos vem realizando operações de comercialização de 
produção de castanha, pimenta indígena, copaíba e cumaru, via Origens Brasil. 
Atualmente sua abrangência inclui três grupos étnicos (quilombolas, indígenas e 
assentados), nos municípios de Alenquer/PA, Oriximiná/PA e Nhamundá/AM. A 
COOPAFLORA é aglutinada do projeto e beneficiária desta consultoria.

1.3. Esta consultoria será executada no âmbito do Projeto "Kanawa: consolidando a rede de 
áreas protegidas no Norte do Pará" que possui objetivo de contribuir para a 
consolidação das Áreas Protegidas do Norte do Pará, através de estratégias de geração 
de renda e integração da gestão territorial, possibilitando a construção uma agenda 
comum de trabalho e cooperação. Ele está ancorado no Projeto LIRA.

1.4. O Projeto LIRA - Legado Integrado da Região Amazônica é um arranjo inovador de 
parceria entre o Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), o Fundo Amazônia/BNDES e a 
Fundação Gordon e Betty Moore, visando promover a manutenção da paisagem, a 
conservação da biodiversidade, as funções climáticas da Amazônia e o 
desenvolvimento socioambiental e cultural de povos e comunidades tradicionais. O 
objetivo do Projeto LIRA é promover a efetividade da gestão de 86 (oitenta e seis) áreas 



protegidas, entre unidades de conservação e terras indígenas, de aproximadamente 80 
milhões de hectares. 

2. IDENTIFICAÇÃO SERVIÇO 

2.1. As atividades serão realizadas no escritório da COOPAFLORA, localizado no município 
de Oriximiná – PA, bem como no território de atuação da Cooperativa, com 
possibilidade de viagens para Santarém para treinamentos e reuniões com parceiros, 
bem como para as comunidades onde residem os cooperados atuais (Oriximiná e 
Nhamundá) e futuros (municípios de Nhamundá, Juruti, Faro, Terra Santa, Oriximiná, 
Óbidos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, Prainha e Almeirim).

2.2. Contratação de Consultoria Pessoa Jurídica é referente ao serviço de:
a) Assessoria administrativa e financeira de rotina constante e presencial no escritório 

da COOPAFLORA;
b) Assessoria contínua nas operações comerciais da COOPAFLORA;
c) Realização de 4 oficinas de capacitação sobre procedimentos administrativos.

2.3. Os custos logísticos para as capacitações são de responsabilidade do contratante. 

2.4.  A duração da consultoria será de 12 meses, podendo ser estendida por meio de Termo 
Aditivo.

3. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

3.1. Atividade 1. Planejamento 

3.1.1. Após a assinatura do contrato será agendada uma reunião presencial para 
planejamento das ações, entregas e metas do projeto. 
  
3.2. Atividade 2.  Assessoria administrativa e financeira de rotina constante e 
presencial no escritório da COOPAFLORA

3.2.1. Para o cumprimento do escopo, a CONTRATADA deverá desenvolver as seguintes 
atividades:

a) Manter atualizados os controles físico-financeiros (planilhas eletrônicas, arquivos 
físicos etc.) da COOPAFLORA;

b) Organizar e contratar logística para realização de reuniões, oficinas de capacitação e 
visitas aos cooperados, compradores, fornecedores, entre outros;

c) Preparar ordens de pagamentos de aquisições de produtos e prestadores de 
serviços, incluindo salários, diárias, entre outros, para serem validados pelo nível de 
coordenação da COOPAFLORA;

d) Elaborar relatórios administrativo-financeiros para os níveis coordenação e gerencial.
e) Organizar e arquivar as evidências de execução dos processos administrativos, das 

ações e dos projetos da COOPAFLORA, quando solicitadas, para o nível 
coordenação;



f) Manter o escritório da COOPAFLORA em condições de uso, cuidando dos 
pagamentos e compra de suprimentos para sua manutenção, como aluguéis, 
internet, telefone, materiais de escritório, entre outros; 

g) Relacionar-se com parceiros e cooperados;
h) Atendimento presencial e telefônico para visitantes, parceiros, cooperados e 

fornecedores;
i) Identificar e desenvolver melhorias na sua área e atuação;
j) Apoiar a coordenação e orientação do trabalho de estagiários em tarefas 

relacionadas às suas atribuições, junto à diretoria;
k) Apoiar a gestão e administração da cooperativa, na perspectiva de formação 

continuada; 
l) Coletar, conferir e organizar dados, arquivos e documentos administrativos e controle 

financeiro;
m) Relacionar-se com o escritório de contabilidade e prover melhorias na rotina 

administrativa da cooperativa em consonância com os processos de contabilidade;
n) Operar, controlar e prestar contas do caixa local;
o) Controlar e prover regularidade do CNPJ (pagamento de taxas, renovação de alvará 

etc.);
p) Realizar o controle dos contratos com prestadores de serviço, ordens de serviço 

executados pelos cooperados; prazos de vigência e pagamentos, junto à diretoria;
q) Dar entrada em informações e emitir notas fiscais de compra de venda de produtos;
r) Elaborar relatórios técnicos mensais sobre as atividades executadas;
s) Outras atividades correlatas previstas no Plano de Trabalho, ou necessárias à sua 

execução identificadas durante a execução do processo, discutidas com a 
coordenação da COOPAFLORA.

3.3. Atividade 3.  Assessoria contínua nas operações comerciais de forma presencial 

a) Apoiar a diretoria nos processos de comercialização com os diferentes parceiros – 
empresas, governos municipais, estadual, federal, entre outros;

b) Elaborar orçamentos e pesquisas de mercado dos produtos comercializados pela 
COOPAFLORA;

c) Relacionar-se com parceiros e cooperados;
d) Atendimento presencial e telefônico para visitantes, parceiros, cooperados e 

fornecedores;
e) Identificar e desenvolver melhorias na sua área e atuação;
f) Apoiar a coordenação e orientação do trabalho de estagiários em tarefas 

relacionadas às suas atribuições, junto à diretoria;
g) Realizar controle das operações comerciais, administrando o pagamento ou 

adiantamento de empresas, repasses aos entrepostos comunitários;
h) Realizar o balanço das operações, orientando a diretoria da cooperativa para que 

aumentem as capacidade e autonomia;
i) Operar a ferramenta de gestão das operações comerciais, inserindo dados, gerando 

relatórios e gráficos;
j) Manter atualizada as documentações necessárias para as operações comerciais;
k) Identificar fornecedores, realizando cotações e compra de insumos e equipamentos;



l) Apoiar a automatização de recibos, verificação/validação de informações e 
organização em banco de dados;

m) Realizar a tabulação de recibos e sistematização de dados das operações 
comerciais;

n) Elaborar relatórios para financiadores e parceiros, com informações financeiras das 
operações comerciais.

o) Elaborar relatórios técnicos mensais sobre as atividades executadas;
p) Outras atividades correlatas previstas no Plano de Trabalho, ou necessárias à sua 

execução identificadas durante a execução do processo, discutidas com a 
coordenação da COOPAFLORA.

3.4. Atividade 4.  Realização de 4 oficinas de capacitação sobre procedimentos 
administrativos 

a) Elaborar conteúdo programático e planejamento para as oficinas de capacitação em 
procedimentos administrativos;

b) Ministrar 4 oficinas de capacitação, duração de 16 horas cada, para diretoria da 
cooperativa e entrepostos comunitários;

c) Elaborar relatórios técnicos sobre as oficinas executadas, incluindo fotografias, listas 
de frequências e autorizações de uso de imagem, conforme orientações do 
contratante;

d) As oficinas poderão ser ministradas pelos mesmos profissionais alocados no 
escritório da COOPAFLORA ou outros designados pela CONTRATADA, em acordo 
com a CONTRATANTE.

4. PRODUTOS

4.1. Produto 1 - Plano de Trabalho

4.1.1. O Plano de trabalho deverá apresentar de maneira detalhada as atividades e ações a 
serem executadas, devendo o mesmo ser discutido e acordado com a Diretoria da 
COOPAFLORA. As discussões e encaminhamentos acordados entre a CONTRATADA e a 
COOPAFLORA serão acompanhadas pelo IMAZON.  O Plano de Trabalho deverá conter 
cronograma físico de execução para o desenvolvimento das atividades, incluindo modelos 
de documentos/instrumentos que serão gerados. O Plano deverá conter, no mínimo, as 
seguintes informações:

a) Capa (nome do projeto, nome do serviço, Nº contrato), lista de figuras, lista de 
tabelas e sumário;

b) Introdução
c) Objetivos
d) Atividades
e) Cronograma
f) Produtos
g) Mapa de responsabilidades por atividade; 
h) Insumos necessários. 

4.1.2. O plano de trabalho deverá ser apresentado pela contratada no prazo de 10 (dez) dias 
a contar da data da assinatura do contrato.



4.2. Produto 2 - Relatório técnico meses 1 e 2

4.2.1. O relatório deve descrever as atividades realizadas no período vigente conforme 
informações do Anexo 1. Além disso, a consultoria deve anexar ao relatório, as listas de 
presença, fotografias, vídeos com depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando 
houver oficinas no referido período.  

4.3. Produto 3 - Relatório técnico meses 3 e 4

4.3.1. O relatório deve descrever as atividades realizadas no período vigente conforme 
informações do Anexo 1. Além disso, a consultoria deve anexar ao relatório, as listas de 
presença, fotografias, vídeos com depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando 
houver oficinas no referido período.  

4.4. Produto 4 - Relatório técnico meses 5 e 6

4.4.1. O relatório deve descrever as atividades realizadas no período vigente conforme 
informações do Anexo 1. Além disso, a consultoria deve anexar ao relatório, as listas de 
presença, fotografias, vídeos com depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando 
houver oficinas no referido período.  

4.5. Produto 5 - Relatório técnico meses 7 e 8

4.5.1. O relatório deve descrever as atividades realizadas no período vigente conforme 
informações do Anexo 1. Além disso, a consultoria deve anexar ao relatório, as listas de 
presença, fotografias, vídeos com depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando 
houver oficinas no referido período.  

4.6. Produto 6 - Relatório técnico meses 9 e 10

4.6.1. O relatório deve descrever as atividades realizadas no período vigente conforme 
informações do Anexo 1. Além disso, a consultoria deve anexar ao relatório, as listas de 
presença, fotografias, vídeos com depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando 
houver oficinas no referido período.

4.7. Produto 7 - Relatório Final

4.7.1. O relatório deve descrever as atividades durante a vigência do contrato, fazendo uma 
análise crítica deste período, conforme as informações do Anexo 2. Além disso, a 
consultoria deve anexar ao relatório, as listas de presença, fotografias, vídeos com 
depoimentos, autorizações de direito de imagem, quando houver oficinas de todo o período 
de vigência do contrato.

4.8. Critérios para Aceitação dos Produtos

4.8.1. Todos os produtos deverão ser apresentados em português, em versão digital, nos 
formatos .docx do Word e PDF. 



4.8.2. Os produtos deverão ser até o quinto dia útil do mês subsequente, via e-mail: 
nortepara@imazon.org.br. 

4.8.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 
justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de envio, e aceitos pela 
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.

4.8.4. Os serviços deverão ser realizados em conformidade com as especificações deste 
Termo de Referência e cronograma definido no Plano de Trabalho.

4.8.5. O prazo para aprovação dos produtos pelo Comitê Técnico será de 5 dias úteis, após 
a entrega. A consultoria receberá um e-mail informando a aprovação ou desaprovação do 
produto. 

4.8.6. Após a aprovação, a consultoria receberá um e-mail solicitando nota fiscal para 
procedimento de pagamento.

4.8.7. Em caso de desaprovação, a CONTRATADA receberá um e-mail solicitando a 
correção. Dessa forma a CONTRATADA não enviará novo produto, enquanto as pendências 
técnicas do produto anterior não forem sanadas;

4.8.8. Uma vez solicitada a correção de um produto, o contratado deverá entregar sua 
versão corrigida em até 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da solicitação.

4.8.8. A não correção do produto ou o não atendimento às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência resultarão na rescisão do contrato.

5. COMITÊ TÉCNICO

5.1. Fica criado o Comitê Técnico, responsável pela análise e aprovação dos produtos no 
âmbito deste Termo de Referência, tendo como objetivo de zelar pelo cumprimento dos 
serviços prestado por meio da CONTRATADA. O Comitê Técnico será presidido por dois 
representantes indicados pelo IMAZON e dois representantes indicados pela 
COOPAFLORA.

6. INSUMOS NECESSÁRIOS

6.1. A COOPAFLORA disponibilizará em suas dependências localizadas no município de 
Oriximiná - PARÁ, a infraestrutura física (sala, mesa, computador, cadeira, energia, internet, 
telefone institucional, software) e os insumos necessários para a realização das atividades 
da CONTRATADA.

6.2. Os custos logísticos para participação de reuniões e oficinas previstas no Plano de 
Trabalho serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

6.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar duas pessoas que prestarão o serviço no 
escritório da COOPAFLORA. 



6.4. A CONTRATADA deverá assinar um termo de responsabilidade dos equipamentos 
utilizados e de confidencialidade sobre as informações da COOPAFLORA.

7. MONITORAMENTO DO CONTRATO 

7.1. As atividades da consultoria serão monitoradas através de reuniões mensais 
organizadas pela CONTRATANTE. 

7.2. As reuniões serão realizadas na modelo presencial nos meses 1, 6 e 12. As reuniões 
serão realizadas em modelo virtual nos demais meses de vigência do contrato.

8. RESPONSABILIDADES DAS PARTES

8.1. IMAZON
a) Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela contratada para a fiel 

execução do objeto deste Termo de Referência;
b) Propiciar apoio logístico para a execução das atividades previstas no Plano de 

Trabalho;
c) Expedir, por escrito, as advertências dirigidas à contratada, se necessário;
d) Acompanhar o desenvolvimento das atividades e atestar a conformidade da 

execução dos produtos em relação às condições estabelecidas neste Termo de 
Referência e concluir pela aprovação, pela correção ou pela reprovação do 
documento, por meio de parecer técnico enviado por e-mail;

e) Encaminhar à contratada as solicitações de correção dos produtos;
f) Notificar a contratada, quanto a irregularidades verificadas na execução dos serviços 

objeto do Termo de Referência, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao 
comportamento de seus técnicos que venha a ser considerada prejudicial ou 
inconveniente para a COOPAFLORA;

g) Autorizar e realizar o pagamento pelos produtos entregues pela contratada, após a 
aprovação destes nas condições pactuadas por meio dos Pareceres de aprovação;

h) Realizar a supervisão geral da execução do contrato;
i) Executar os pagamentos autorizados, em até 5 dias úteis após a entrega do parecer 

final de aprovação dos produtos;
j) Contribuir para apreciação com análise técnica e aprovação dos produtos. 

8.2. COOPAFLORA
a) Disponibilizar a base de dados administrativo, financeiro, contábil e os documentos 

orientadores, bem como realizar as atividades previstas neste Termo de Referência;
b) Disponibilizar espaço físico, computador, software, mesa, cadeira, energia e internet 

para 02 (dois) componentes da equipe da CONTRATADA;
c) Orientar as atividades, serviços e produtos a serem realizados;
d) Participar do Comitê Técnico de aprovação dos produtos;
e) Supervisionar e acompanhar o desempenho dos serviços e suas etapas, assim como 

convocar a qualquer momento o executor do projeto para prestar esclarecimentos ou 
sanar dúvidas.



8.3. CONTRATADA
a) Prestar os serviços contratados conforme condições estabelecidas neste Termo de 

Referência, responsabilizando-se integralmente por eles;
b) Comparecer às reuniões periódicas previstas e fornecer, sempre que solicitado, as 

informações e documentos necessários ao desenvolvimento do serviço;
c) Dispor de pessoal qualificado, pertencente ao seu quadro ou contratado, para 

executar o objeto contratado;
d) Os profissionais serão de inteira responsabilidade da contratada, cabendo-lhe todos 

os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua 
condição de empregadora, quando for o caso, sem qualquer responsabilidade por 
parte da Contratante;

e) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus 
empregados/cooperados, quando em serviço ou em conexão com ele, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 
legais para o exercício da atividade;

f) Comunicar à CONTRATANTE, de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência de 
acidentes verificados no curso da execução contratual;

g) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços contratados;
h) Manter coordenador responsável pelo gerenciamento dos serviços e fiscalização do 

cumprimento do objeto do contrato, com poderes de representante ou preposto, para 
tratar com a CONTRATANTE, dos assuntos relacionados com a execução do 
contrato;

i) Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATANTE 
quanto à execução dos serviços contratados;

j) Prestar à CONTRATANTE todos os esclarecimentos e informações necessários à 
adequada execução do contrato;

k) Avocar os ônus decorrentes de todas as reclamações e/ou ações judiciais ou 
extrajudiciais, por culpa ou dolo, que possam eventualmente ser alegadas por 
terceiros, contra a CONTRATANTE, procedentes da prestação dos serviços do 
objeto deste Termo de Referência;

l) Responsabilizar-se pelo comportamento dos seus empregados/prestador de serviço 
e por quaisquer danos que estes ou seus prepostos venham porventura ocasionar à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, durante a execução dos serviços, podendo a 
mesma descontar o valor correspondente ao dano dos pagamentos devidos, 
preservando-se, neste caso, o direito à ampla defesa;

m) Apresentar, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, cópia de toda a 
documentação necessária para a comprovação do cumprimento de exigências 
constantes da contratação, quando solicitado;

n) Pagar todos os impostos e taxas devidos sobre os serviços prestados à 
CONTRATANTE, bem como as contribuições à previdência social, encargos 
trabalhistas, prêmios de seguro e acidentes de trabalho, emolumentos, quaisquer 
insumos e outras despesas diretas e indiretas que se façam necessárias à execução 



dos serviços contratados, sendo que a não comprovação do pagamento desobriga a 
contratante do pagamento do produto até a regularização;

o) Encaminhar à CONTRATANTE para análise e aprovação todos os produtos 
solicitados neste Termo de Referência, conforme orientações do item 4.8.

9. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O contrato será de 12 meses, a contar a partir da assinatura das partes envolvidas. 

9.2. Findo o contrato, sua vigência poderá ser aditada mediante concordância de ambas as 
partes.

10. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E DE DESEMBOLSO

10.1. O quadro 1 descreve os produtos esperados, o cronograma de entrega e o percentual 
de pagamento.

Quadro 1 - Descrição dos produtos com a previsão de entrega após a assinatura do 
contrato.

PRODUTO
S DESCRIÇÃO PRAZO

PERCENTUAL 
DE 

PAGAMENTO

Produto 1 Plano de Trabalho Até 10 dias uteis após da 
assinatura do contrato -

Produto 2 Relatório técnico meses 
1 e 2

Até o quinto dia subsequente 
ao último mês do relatório 15%

Produto 3 Relatório técnico meses 
3 e 4

Até o quinto dia subsequente 
ao último mês do relatório 15%

Produto 4 Relatório técnico meses 
5 e 6

Até o quinto dia subsequente 
ao último mês do relatório 15%

Produto 5 Relatório técnico meses 
7 e 8

Até o quinto dia subsequente 
ao último mês do relatório 15%

Produto 6 Relatório técnico meses 
9 e 10

Até o quinto dia subsequente 
ao último mês do relatório 15%

Produto 7 Relatório Final Até o quinto dia subsequente 
ao mês 12 do contrato 25%

11. QUALIFICACÃO DA EMPRESA

11.1. As empresas proponentes deverão estar formalizadas há no mínimo 3 (três) anos e ter 
experiência com trabalhos na área ambiental, administrativa, contabilidade e 
comercialização. Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa jurídica 
que deverá indicar em sua proposta dois profissionais que apresente as qualificações a 
seguir: 

11.1.1. Profissional 1:
a) Escolaridade: Ensino Superior;
b) Área de formação: Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins;



c) Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em trabalhos 
administrativos e/ou financeiro; 

d) Conhecimentos de informática, pacote Office; 
e) Disponibilidade para viagens;  
f) Ter espírito de trabalho em equipe, dinamismo, proatividade, planejamento, 

organização, foco e ágil na execução de suas atividades, bem como desenvoltura no 
encaminhamento e soluções de problemas; 

g) Residir ou disponível a residir em Oriximiná (Pará);
h) É desejável ter experiência com cooperativas, comunidades tradicionais e povos 

indígenas, com softwares de gestão administrativa e financeira. 

11.1.2. Profissional 2:
a) Escolaridade: Ensino Superior em qualquer área;
b) Experiência profissional: Experiência mínima de 05 (cinco) anos em suporte à 

comercialização de produtos da agricultura familiar e/ou não madeireiros, bem como 
conhecimento dos processos de acesso aos programas de compra e venda 
fomentados pelos Governos Federal, Municipal ou Estadual e com empresas; 

c) Conhecimentos de informática, pacote Office; 
d) Disponibilidade para viagens;  
e) Ter espírito de trabalho em equipe, dinamismo, proatividade, planejamento, 

organização, foco e ágil na execução de suas atividades, bem como desenvoltura no 
encaminhamento e soluções de problemas; 

f) Residir ou disponível a residir em Oriximiná (Pará);
g) É desejável ter experiência com cooperativas, comunidades tradicionais e povos 

indígenas. 

12. ETAPAS E CALENDÁRIO DE SELEÇÃO 

12.1. Encaminhar PORTIFÓLIO DA EMPRESA (resumo dos trabalhos executados), 
CURRÍCULOS DOS PROFISSIONAIS E PROPOSTA COMERCIAL, por e-mail: 
nortepara@imazon.org.br até as 23:00 horas do dia 13/01/2023 (sexta-feira). Assunto: 
Consultoria_administrativa_comercial. 

12.2.  Entrevista Técnica com os profissionais- As empresas selecionadas receberão um e-
mail do Imazon até o dia 20 de janeiro de 2023, informando a data e o horário para a 
entrevista dos profissionais com o comitê de seleção. As entrevistas serão realizadas em 
formato remoto, com duração de 30 minutos. 

12.3. O resultado da seleção será informado à empresa selecionada até dia 30 de janeiro 
de 2023. 

13. MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

13.1. A seleção irá considerar os seguintes critérios: i) Itens obrigatórios, ii) Experiência 
Profissional e iii) Menor Preço.

13.1.1. Itens obrigatórios: 



a) Residir ou disponível a residir em Oriximiná (Pará);
b) Experiência dos profissionais com outros trabalhos executados na área 

administrativa, financeira, econômica, social e ambiental;
c) Experiência dos profissionais com comercialização de produtos da agricultura 

familiar e/ou não madeireiros. 

13.1.2. Experiência profissional: 

Quadro 2. Descrição dos critérios e pontuação da experiência profissional. 

# Critério Pontos do Critério
Classificatório

1

Trabalhos executados pela empresa nos temas: 
administrativa, financeira, econômica, social, ambiental e 
comercial de produtos da agricultura familiar e/ou não 
madeireiros

1 por trabalho

2 Anos de experiência do profissional 1 1 por ano
3 Anos de experiência do profissional 2 1 por ano

13.1.3. Menor preço. 
 


