
 

 
Termo de Referência para Contratação Prestação de Serviço de Avaliação 

de Ativos 
 

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora – é uma associação civil sem 
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995. 
 
Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas 
uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável 
dos recursos naturais. www.imaflora.org  
 
Nessa perspectiva, o Imaflora desenvolve projetos com objetivo de conciliar a conservação dos 
recursos naturais com o desenvolvimento local valorizando a sociobiodiversidade.  
 
Atuação do projeto do Imaflora: 
 
Realização do inventário anual para efeito de acompanhamento e auditoria externa. 
Atualmente existe um escritório sede em Piracicaba e dois escritórios regionais localizados em 
Alter do Chão e São Félix do Xingu no Pará. Todos os 03 escritórios são alvo deste inventário. O 
trabalho deverá ser realizado na sede. No caso dos escritórios locais o mesmo poderá ser 
remoto. 
 
Objetivo do serviço: 
 
O objetivo deste termo de referência é selecionar e contratar um Prestador de Serviço para 
realização de Inventário. 
 
Escopo do serviço: 
 
O escopo de serviço é apresentado a seguir e deve ser realizado de acordo com a descrição 
abaixo: 
 
Produto 01 – Análise da base contábil da entidade  
 
Produto 02 – Inventário Físico contemplando: 
 

• Fixação de placa patrimonial  

• Número da placa patrimonial;  

• Descrição completa (incluindo marca, modelo, número de série, etc.);  

• Dados de localização (filial, local físico, andar, centro de custo, etc);  

• Fotos dos ativos novos;  

http://www.imaflora.org/


 

• Outros dados que se façam necessários  

• Produto 03 – Conciliação Físico-Contábil (contemplando arquivo em excel) 
 

• Produto 04 - Saneamento das distorções Físico 
 

• Produto 05 - Controle e atualização da base cadastral Contábil (contemplando arquivo 
em excel e; se necessário arquivo no layout para importação no sistema e validação 
da carga) 

 

• Produto 06 - Ajustes Contábeis (arquivo em excel)  
 

• Produto 07 - Laudos de Avaliação  
 
Apresentação do laudo em relatório encadernado contemplando critérios e 
metodologias utilizados bem como relatório de avaliação de acordo com o que segue:  
 
Relatório de Avaliação  

• Analítico (individualizado);  
• Número do patrimônio;  

• Descrição técnica: tipo do bem, características técnicas e funcionais, marca e 
modelo.  

• Local Físico;  
• Fotografias dos itens de maior relevância na planta;  

• Idade Aparente e Vida útil Remanescente;  
• Valor de Reposição Novo;  

• Fator de Depreciação;  
• Valor de Reposição Depreciado (Mercado);  

• Vida Útil;  
Teste de Impairment por meio do confronto do valor de mercado e dos valores líquidos 
contábeis 

 
Condições de contratação: 
 

• Contrato de Prestação de Serviços através de pessoa jurídica devidamente constituída; 
 

• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE deve ser compatível com o 
escopo do serviço;  
 

• Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras 
compatíveis com seu ramo de negócio; 

 

• Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da 
contratação); 



 

 
• O consultor designado para a execução do serviço deverá ter vínculo comprovado com 

a empresa que será contratada; 
 

• O Prestador de serviço selecionado deve fornecer mão de obra própria e especializada 
para a execução dos trabalhos aqui descritos bem como EPIs apropriados, cumprir os 
prazos acordados no cronograma comunicando o contratante imediatamente no caso 
de qualquer intercorrência, cumprir as normas internas da entidade.  
 

• A entidade irá fornecer infraestrutura e local adequado para a execução dos serviços 
bem como designar um ponto focal para apoio no caso de dúvidas e imprevistos.  
 

• As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão 
previstas o período de 01/11/2020 a 30/11/2020. 

 
Qualificações obrigatórias: 
 

• Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada para execução do serviço; 
 

• Disponibilizar equipe qualificada para executar o escopo da proposta. 
 
 

Condições para execução do serviço: 
 

• Possuir capacidade técnica adequada pra a execução do serviço e informar clientes para 
quem já tenha executado inventário anual; 

 
• Possuir comprometimento com a importância da execução do serviço; 

 

• Apresentar os resultados esperados definidos no escopo da contratação no prazo 
estipulado. 

 
Apresentação da proposta: 
 
A proposta deverá ser enviada da seguinte forma: 
 

• Utilizar papel timbrado da empresa ou instituição; 
 

• Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone); 
 

• Informar cronograma para a realização de todas as atividades do serviço; 
 

• Informar a composição da equipe executora; 



 

• Informar a composição do preço global da proposta (incluindo impostos).  
 

• As propostas devem vir acompanhadas do desmembramento de acordo com o 
produto a ser executado além de informações que atestem a competência para a 
execução da atividade proposta. 
 

• Todas as despesas de logística serão reembolsadas contra comprovantes válidos.  
 

 
Orientações e prazos para envio da proposta: 
 
As propostas serão enviadas até 30/10/2020 para o endereço financeiro@imaflora.org , com o 
título Avaliação de Inventário. 
 
As dúvidas referentes a este TdR poderão ser esclarecidas com nome do responsável e telefone 
e/ou e-mail: nelma@imaflora.org 

 
“O Imaflora incentiva a diversidade e para isso preza por consultorias e/ou prestações de 
serviço por empresas que tenham condutas éticas e morais e estimulem a pluralidade em sua 

equipe”. 
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