TERMS OF REFERENCE 003/2006

Contratação de Consultoria para elaborar um manual para a
organização e gerenciamento da contabilidade financeira e do
almoxarifado de empresas do setor florestal na Amazônia

Um Componente do:
ITTO/OIMT - International Tropical Timber Organization
Project PD 5799 Rev. 2 (F)
Embrapa Amazônia Oriental
CIFOR – Centro Internacional de Pesquisa Florestal

ATIVIDADE/TAREFA:

Manual for book-keeping (20.11)

UNIDADE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA: Instituto Floresta Tropical - IFT
UNIDADE DE EXECUÇÃO TÉCNICA: EMBRAPA/CIFOR
DATA: Julho de 2006

1. Contexto
O Manejo Sustentável de Florestas de Produção em Escala Comercial na Amazônia
brasileira é um projeto executado através de Convênios de Cooperação Técnica e
Financeira, com o propósito de estimular a adoção de práticas de bom manejo por
empresas florestais na Amazônia brasileira, através do desenvolvimento e avaliação
de um SMF que promova o uso sustentado dos recursos florestais em escala
operacional, em parceria com duas empresas florestais. Difundir o SMF validado
entre outras empresas florestais operando em condições de terra firme da Amazônia
brasileira. Além de promover e apoiar pesquisa dirigida para melhorar as bases
científicas e o processo de transferência de práticas de manejo sustentado,
considerando os aspectos ecológicos, sociais, econômicos e político-institucionais.
Para o desenvolvimento das atividades do SMF, que aqui deve ser entendido como
um conjunto de ferramentas silviculturais e gerenciais que levem uma empresa
florestal a alcançar benefícios econômicos duradouros, partiu-se do pressuposto que
as silviculturais (Programas Smalian e MFT) melhorarão a eficiência econômica das
operações florestais (pré-exploratórias, exploratórias e pós-exploratórias) e reduzirão
seus impactos ambientais negativos. Enquanto que as ferramentas gerenciais,
inseridas no Programa MEOF, auxiliarão a planificação econômica, o controle e a
execução das operações da empresa florestal, facilitando a execução de relatórios
integrados e de análises.
Compôem o Programa MEOF – Monitoramento Econômico de Operações Florestais:
Contabilidade, Monitoramento e Análise e Planejamento.
Especificamente a Contabilidade é uma ferramenta que deverá assegurar a
documentação sistemática de todos os movimentos de valores e dinheiro, através de
um sistema de contas adaptados às necessidades da empresa. Possibilitará a
análise “on-line” das contas e do balanço financeiro.
2. Objetivo
Contratação de consultoria (Pessoa Jurídica - PJ) para elaborar um manual para a
organização e gerenciamento da contabilidade financeira e do almoxarifado de
empresas do setor florestal na Amazônia.
Analisar e descrever os principais programas comerciais de computador disponíveis
no Brasil para contabilidade e controle de almoxarifado, apresentando
recomendações em relação à sua aplicação para diferentes tipos de
empreendimentos florestais.
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3.

Local da Consultoria

O trabalho será realizado no âmbito das Áreas de Manejo Florestal (AMF) das duas
empresas parceiras do Projeto Bom Manejo, a Juruá Florestal Ltda. e Cikel Brasil
Verde Madeiras Ltda.
4. Arranjo Institucional
O trabalho será realizado no projeto ITTO/OIMT PD 57/99 Rev. 2 (F) coordenado
pelo Dr. José Natalino Macedo Silva da Embrapa Amazônia Oriental.
O consultor será orientado e supervisionado pelo Dr. Benno Pokorny. Se necessário,
acompanhará os pesquisadores do projeto durante as viagens às Áreas de Manejo
Florestal (AMF) e poderá receber apoio lógistico das empresas no campo.
O consultor será contratado pelo Instituto Floresta Tropical - IFT.
5. Atividades a serem desenvolvidas
Levantar

as demandas práticas de emprestimentos florestais em relação à sua
contabilidade através de entrevistas com pessoas relevantes (gerente, contador,
pessoal administrativo, encarregado de almoxarifado) nas empresas CIKEL Brasil
Verde Madeiras em Rio Capim e Pacajá e Juruá Florestal Ltda. em Tailândia e Novo
Repartimento, ambos com as suas sedes em Belém-PA. Este levantamento deve
incorporar entrevistas individuais como também reuniões técnicas em Belém com a
participação dos representantes das empresas;
Levantar

as necessidades em relação à ferramenta de monitoramento de custos e
da produção das operações florestais – MEOF, desenvolvida pelo projeto, através de
reuniões técnicas com o corpo técnico do projeto, em particular com o coordenador
geral, o coordenador do componente socioeconômico, o assistente econômico e o
consultor econômico;
Analisar e avaliar a organização da contabilidade e do almoxarifado, como também
os procedimentos relacionados ao gerenciamento das informações.
Retornar

os resultados da análise às empresas através de um relatório e encontros
técnicos, e providenciar informações para a implementação dos princípios e
procedimentos elaborados na sua contabilidade (inclusive almoxarifado), se
desejado;
Explicar

à equipe do projeto, os princípios e procedimentos utilizados na
elaboração, em particular, ao coordenador, ao coordenador do componente
sócioeconômico, ao assistente econômico e ao consultor econômico;
Pesquisar

os produtos comerciais (softwares) mais adequados disponíveis no
mercado brasileiro;
Apresentar

o produto final ao público interessado em um seminário a ser
organizado pelo projeto;
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6. Produtos
Relatório sobre os resultados da análise da contabilidade das empresas parceiras,
mostrando possibilidades específicas de otimização
Manual de contabilidade
Manual

de almoxarifado

Documento

com a descrição dos produtos comerciais (softwares) mais adequados
disponíveis no mercado brasileiro e sua classificação quanto à sua utilidade em
empreendimentos florestais, considerando as variedades das suas características
em especial os custos e facilidade de uso.
Relatórios

trimestrais ao coordenador do projeto e ao coordenador do componente
socioeconômico, em formato livre, sobre a realização das atividades mencionadas
acima e resultados correspondentes.
7. Prazo
Início

das atividades: julho de 2006

Levantamento

das informações e análise da contabilidade das empresas: novembro

de 2006
Rascunhos

dos produtos: janeiro de 2007

Explicação

dos produtos: março de 2007

Incorporação

das sugestões dos revisores: março de 2007

Apresentação

dos resultados da análise da contabilidade das empresas e dos
produtos gerados: abril 2007
Seminário
Entrega

de apresentação dos resultados: maio 2007

dos produtos: maio de 2007

9. Forma de Pagamento
Em quatro parcelas trimestrais, mediante relatórios parciais e final, após a aprovação
completa dos produtos pela coordenação do projeto.
8. Experiência e Capacidade Técnica
Apresentar resumo do currículo vitae, elencando experiência (s) e cópia dos projeto
(s), programas, artigos etc., desenvolvidos na área objeto do presente Termo de
Referência.
A proposta
incluindo:

a ser apresentada corresponde a um Plano de Trabalho preliminar
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10. Apresentação da Proposta
Cronograma

financeiro, que deverá ser compatível com o Cronograma Físico

apresentado;
Se,

possível, memória de cálculo detalhada com custo unitário e total de todas as
atividades;
Apresentar

o prazo de validade da proposta;

Apresentar

formas e prazos de pagamentos dos trabalhos e conta corrente;

Declaração

expressa do Licitante de estarem incluídas nos preços propostos todas
as despesas necessárias, tributos e preços públicos, encargos trabalhistas e
previdenciários e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir direta ou
indiretamente na execução dos serviços.
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