Termo de Referência para contratação - Programa Rio Negro
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO

O Instituto Socioambiental (ISA) procura empresa/profissional para prestação de serviço de
DIAGRAMAÇÃO DE LIVRO no âmbito do projeto “Fortalecimento das cadeias de valor da
sociobiodiversidade nos territórios da diversidade”.
O ISA é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação
e experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais. Com sede em São Paulo (SP),
possui subsedes em Brasília (DF), Manaus (AM), Boa Vista (RR), São Gabriel da Cachoeira (AM),
Canarana (MT), Eldorado (SP) e Altamira (PA). O ISA tem como missão institucional defender
bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural,
aos direitos humanos e dos povos. Produz estudos, pesquisas, projetos e programas que
promovam a sustentabilidade socioambiental, divulgando a diversidade cultural e biológica do
país.
O Programa Rio Negro (PRN) do Instituto Socioambiental visa ao bem viver e à
sustentabilidade na Bacia do Rio Negro, Noroeste Amazônico, promovendo processos e
articulando múltiplas parcerias para fortalecer a diversidade socioambiental e fomentar a
produção colaborativa (intercultural e interdisciplinar) de conhecimento. Esta região tem uma
extensão de mais de 80 milhões de hectares. As bacias do Rio Negro e Rio Branco (71 milhões
de ha) são compartilhadas por quatro países (Brasil, Colômbia, Guiana e Venezuela). São 40
povos indígenas e 86 territórios indígenas, reconhecidos oficialmente, e 16 ainda sem
reconhecimento, 66 Unidades de Conservação de uso indireto e 11 de uso direto. O PRN é
parceiro da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) da Hutukara
Associação Yanomami e do Conselho Indígena de Roraima (CIR), entre outras organizações da
sociedade civil e instituições de pesquisa.
Objeto: Diagramação do conteúdo de um livro bilíngue, com 60 laudas (contendo textos e
tabelas), contendo 39 ilustrações já tratadas.
Produtos:
1- Projeto gráfico de livro bilíngue;
2- Diagramação de 01 livro a partir de layout aprovado, incluindo ajustes pós-revisão e
fechamento de versão para impressão.
3- Arquivo em alta definição para impressão
4- Arquivo em baixa definição para publicação na internet
5- Arquivo da capa em separado em alta e baixa definição
6- Arquivo aberto no formato do programa de diagramação
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Requisitos
• Experiência comprovada com ilustração digital e com diagramação de publicações
ilustradas e bilíngues de caráter socioambiental;
• Disponibilidade para iniciar o serviço logo em seguida da assinatura do contrato
Critérios de Seleção
• Menor preço e experiência, cuja avaliação será feita com base no portfolio.
Cronograma de entrega de produtos e pagamento:
Pagamento: 50% na contratação e 50% quando aprovado o produto final.
Condições: Contrato de prestação de serviço Pessoa Jurídica
Para aplicar, entregar:
1) Portfólio (máximo de quatro páginas).
2) Carta resposta com proposta de valor do serviço total aceite da forma de pagamento e
dados da empresa.
A documentação solicitada deverá ser enviada por e-mail para isabv@socioambiental.org até
o dia 18 de setembro de 2020.

O ISA entrará em contato apenas com os selecionados baseados nos critérios de
selação até o dia 21/09/2020.
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