
TERMO DE REFERÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA GESTÃO
DE CONHECIMENTO E PROJETOS

1. Equipe de Conservação da Amazônia- ECAM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ 05.107.299/0001-00 com sede à SAS, Quadra 03, Bloco C, Ed. Business Point Salas 301 a
304, Brasília-DF, estabelece e divulga normas para a realização do Processo Seletivo para
Especialista em relações comunitárias e socioeconomia.

2. OBJETIVO DO PRESENTE TERMO 
2.1. Contratação de pessoa jurídica com experiência comprovada em prestação de serviço de
gestão do conhecimento e de projetos no âmbito do diagnostico pesqueiro de Abaetetuba no
Pará, com experiência comprovada, com graduação ou pós graduação associada à área
socioambiental preferencialmente em geografia, sociologia ou ciência social, antropologia ou
afins. Atuando como Garantidor do fluxo de informações e relação institucional com a
contratante durante as etapas de execução em campo e de consolidação dos resultados. Será
responsável pelo feedback e ponto focal de comunicação junto ao cliente. Este profissional
deverá possuir graduação na temática ambiental e possuir experiência comprovada nas
atividades de gestão de projetos ambientais.

3. REGIME DE EXECUÇÃO, MODALIDADE E TIPO DE CONTRATAÇÃO 
3.1. A empresa deverá apresentar Cotações de Serviço, para o atendimento das demandas do
presente edital, detalhadas adiante, até o dia 23/01/2023. Cada qual deverá descrever as
condicionantes da própria agência para a realização de serviço em cada modalidade. Devem
apresentar também os preços unitários por serviço. 
3.2. A empresa será avaliada por meio da Cotação de Serviços apresentada. 
3.3. O contrato terá duração de seis meses e o pagamento dos serviços contratados será feito
por meio de apresentação de Nota Fiscal.
3.4. As propostas devem ser apresentadas respeitando as seguintes condições: A Cotação de
Serviços deve conter os serviços que a compõem, para cada produto listado adiante. As
cotações deverão ser enviadas para o e-mail fabio@ecam.org.br. Qualquer dúvida poderá ser
esclarecida pelo mesmo contato de e-mail. 
3.5. Os produtos e serviços constantes neste Termo de Referência serão executados pela
empresa contratada, sob supervisão Ecam. 
3.6. A empresa contratada deverá ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas
presenciais ou teleconferências, sempre que a Ecam julgar necessário. 

4. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1 Participação na execução dos levantamentos primários (in loco) e secundários relacionados
às atividades previstas no projeto;
4.2 Elaboração de relatórios técnicos de levantamentos primários e secundários;
Fechamento técnico dos produtos provenientes dos técnicos de campo locais e de parcerias
formadas pelo projeto;
4.3 Realização da gestão da logística e materiais utilizados nas atividades técnicas.

5 DESCRIÇÃO DOS LEVANTAMENTOS QUE SERÃO NECESSÁRIOS
5.1 O levantamento de dados primários na área destinada à pesca, seja ela igarapés, rios ou
nas baías que formam a malha hídrica do município de Abaetetuba e região dar-se-á por meio
da presença de equipe especializada, em campo, e a aplicação de questionários técnicos



destinados aos profissionais pescadores e os usuários amadores que tem no pescado a sua
fonte de renda ou de segurança alimentar pescadores no corpo hídrico e nas comunidades
notadamente dependentes desse recurso;
5.2 Construção e aplicação de questionários diretos e indiretos relacionados à atividade
pesqueira e visam o entendimento de toda a cadeira produtiva do pescado na região, os
apetrechos, número de pessoas envolvidas e dependentes da atividade, características e
dificuldades no desenvolvimento das atividades.
5.3 Serão realizados levantamentos primários com os pescadores envolvidos na pesca em alto
mar, porém, não há previsão de embarcamento, ou seja, essa atividade ocorrerá durante a
estada dos profissionais no continente e espera- se o intermédio da Colônia Z-14 para a
identificação destes profissionais.
5.4 Serão realizados levantamentos que objetivamente deverão obter dados brutos que
contemplarão o entendimento sobre as seguintes informações considerando as áreas de pesca
na malha hídrica local e em alto mar (quando possível):

● Estrutura e perfil dos usuários profissionais e/ou amadores dos corpos hídricos locais;

● Detalhamento dos Recursos pesqueiros;

● Espécies;

● Áreas de pesca (e quais recursos capturados)

● Valor obtido por quilo e por espécie pescada;

● Quantidade (kg ou unidade) de pescado por espécie, apetrecho e período de pesca;

● Períodos de pesca por espécie;

● Número de pessoas necessárias para a atividade pesqueira;

● Número entrepostos;

● Tempo médio de realização da atividade;

● Nível de dependência do pescador ou comunidade com a atividade pesqueira;

● Dificuldades encontradas atualmente na execução da atividade pesqueira por período
e tipo de pescado

5.5 As atividades de campo têm seu início imediato, com mobilização prevista até dia 30/01 e
com duração de execução de 60 dias de execução, devendo ser prevista a participação da
coordenação em algum momento do campo, não ininterrupto.

6. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 
6.1. Relatórios fotográficos contendo a identificação dos levantamentos primários executados
em conjunto com os demais participantes das atividades e campo;
6.2 Relatório técnico descritivo da participação das atividades de campo;
6.3 Prestação de contas técnica e financeira;

7. OUTRAS CONSIDERAÇÕES.
7.1 É de responsabilidade da contratada a contratação de seguro de vida e saúde.

8 ENTREGAS 
8.1 Após a contratação um cronograma de entregas será construído em conjunto com a
empresa contratada e a Ecam.


