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  TERMO DE REFERÊNCIA  
 
 
 
 

CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS (PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA) PARA 

FUTURA DOAÇÃO ONEROSA COM VISTAS AO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

DE MADEIRA (LENHA) ORIUNDOS DA ATIVIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL DA 

ÁREA DO PARQUE MULTIUSO DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS – 

PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DR. EURÍPEDES FERREIRA LINS, 

MANAUS-AM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercício 
2022 
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1. DOS DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE C.N.P.J. Nº 

Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS 05.867.581/0001-87 

ENDEREÇO: 

Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza - Japiim II 

CIDADE UF CEP TELEFONE 

Manaus Amazonas 
69.077- 
730 

(92) 98415-1167 

RESPONSÁVEL 

NOME: Michelle Macedo Bessa 

CARGO: Presidente 

C.P.F.: 698.799.152-91 

C.I./ORGÃO EXPEDIDOR: 15946290 SSP AM 

2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

2.1. OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS (PESSOA FÍSICA E/OU JURÍDICA) PARA 
FUTURA DOAÇÃO ONEROSA COM VISTAS AO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MADEIRA 
(LENHA) ORIUNDOS DA ATIVIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL DA ÁREA DO PARQUE DE MULTIUSO 
DO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS – PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DR. 
EURÍPEDES FERREIRA LINS, MANAUS-AM, mediante processo de credenciamento a ser realizado 
pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

2.1.1. REGIME DE EXECUÇÃO: A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: Km 02, 
Rodovia BR 174, Bairro Tarumã, município de Manaus no Estado do Amazonas. 

2.2. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência para o fornecimento dos materiais serão de 90 
(noventa) dias úteis, a contar da data de emissão da nota fiscal. 

2.3. Os resíduos da madeira (lenha) cortada e desdobrada, deverão ser agrupadas e empilhadas 
de forma a possibilitar sua medição, este também, poderá ser medido por Técnico de nível 
superior habilitado designado por esta Agência – ADS ou pelo órgão ambiental competente, e após, 
autorizada para a comercialização. 

2.3.1. As medições serão realizadas através do agrupamento, amontoamento ou empilhamento 
dos resíduos de madeira (lenha), de forma que com o uso de fita ou régua métrica ou outro 
método de medição reconhecido pelos técnicos da ADS e IPAAM possibilite a medição das 
larguras, comprimento e altura para cálculo do volume. 

2.4. Os resíduos serão extraídos da área de Supressão Vegetal onde se pretende implantar o 
Parque Multiuso  de Atividade do Governo do Estado do Amazonas, de acordo com a Licença 
Ambiental Única de Supressão Vegetal n°: 218/2021, equivalente a 12,5 ha. 

Obs.: Ressalta-se que a volumetria ora especificada, poderá sofrer alterações na medição final, 
uma vez que o volume expresso na Licença Ambiental, trata-se de um volume estimado 
autorizado pelo órgão ambiental competente (IPAAM). 
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3. DA JUSTIFICATIVA 

A ADS – Agência de Desenvolvimento de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, no 

desempenho das atribuições que lhe são conferidas, é responsável juntamente com a Secretaria 

de Produção Rural – SEPROR e demais instituições que compõem o Sistema SEPROR, quais sejam 

IDAM – Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas e ADAF – Agência de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, por garantir um bom funcionamento 

das Instituições. Ambos corresponsáveis por garantir as disposições corretas dos resíduos 

gerados de classe I e classe II. Para tanto, faz-se necessário o credenciamento de interessados 

para usufruir dos resíduos gerados pelo Sistema SEPROR, ao qual a ADS está inserida, em 

conformidade com a Lei Nº 4.457/2017 e a  Lei 12.305/2010. 

Os resíduos vegetais em comenta são provenientes da supressão vegetal licenciada para 

execução das obras no Parque Multiuso de atividade do Governo do Amazonas, mais 

precisamente no Km 02, Rodovia BR 174, Bairro Tarumã, município de Manaus no Estado do 

Amazonas, responsabilizando-se em dar sua destinação em obediência ao que estabelece a 

legislação pertinente ao assunto. 

O credenciamento para doação onerosa advém de prévio Termo de Cooperação Técnica 

entre órgãos ou entidades da administração pública, isto é, entre a SEINFRA e Agência de 

Desenvolvimento Sustentável-ADS a quem caberá selecionar interessados no APROVEITAMENTO 

DE RESÍDUOS DE MADEIRA (LENHA), ORIUNDOS DA ATIVIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL. 

A retirada e aproveitamento dos resíduos vegetais de acordo com o que é proposto 

possibilitará a limpeza da área de intervenção do empreendimento. Ademais, considerando-se 

que a ADS realizará o processo e monitoramento para destinação adequada em observância da 

sua finalidade principal que é voltada para contribuir com o desenvolvimento econômico do 

Estado do Amazonas, tendo por base os recursos florestais, agropecuários, minerais e pesqueiros 

de forma a garantir a geração de renda local e a conservação ambiental, encontra-se plenamente 

justificável pela iniciativa. 

Será de responsabilidade total do credenciado a integral e perfeita execução do objeto ora 

contratado, conforme definição contida em Termo de Referência elaborado por esta AGÊNCIA 
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4. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1. O fornecimento dos resíduos, está descrito abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UND QTDE 
VALOR 

UNIT. (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

 
 
 
 
 

01 

DOAÇÃO ONEROSA COM VISTAS AO 
APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE 
MADEIRA (LENHA) ORIUNDOS DA 
ATIVIDADE DE SUPRESSÃO VEGETAL DA 
ÁREA DO PARQUE MULTIUSO DO 
GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAZONAS 
– PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DR. EURÍPEDES 
FERREIRA LINS, DEVIDAMENTE 
LICENCIADA PARA 
COMERCIALIZAÇÃO. 

 
 
 
 

Estereo 
Lenha 

(st) 

 
 
 
 
 

4.498,72 

 
 
 
 
 

10,58 

 
 
 
 
 

47.596,46 

VALOR GLOBAL TOTAL: R$: 47.596,46 

 

5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 28, §3º, I, da Lei Federal n.º 13.303/2016, art. 30, caput, da Lei Federal n.º 

13.303/2016, art. 4º, IV, VII do Decreto n.º 26.747/2007 c/c art. 6º, IX, “a” do Decreto n.º 

26.747/2007 (Estatuto da ADS) e Decreto n.º 37.769, de 05 de abril de 2017. 

 

6. DA DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO 

O Credenciamento será conduzido pelo Comissão Interna de Licitação da Agência de 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS, designados através da Portaria n.º 003/2022- 

GP-ADS, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas em 12 de janeiro de 2022. 

 

7. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar do Credenciamento Pessoa Física e/ou Jurídica interessadas em adquirir 

o objeto descrito no item 4.1 deste Termo de Referência, detentores da documentação exigida 

no instrumento editalício e que comprovem a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e a 

qualificação técnica para aquisição de direitos e da contração de obrigações com a 

Administração Pública. 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO AMAZONAS - ADS, devendo ser atendidas todas as 

disposições legais pertinentes e vigentes. 
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7.2. É vedada a participação neste Credenciamento de interessados que tenham relação de 

parentesco, até o terceiro grau civil, com: dirigente de empresa pública ou sociedade de 

economia mista, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas 

atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação, autoridade 

do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada, em 

observância ao disposto nos incisos I e II do Parágrafo único do Artigo 38 da Lei n.º 13.303/2016. 

 

7.3. Os documentos relacionados no edital regulatório deste certame, para fins de 

credenciamento, poderão ser protocolados nos locais abaixo relacionados: 

 

7.3.1. Digital: através do e-mail: cil.ads2018@gmail.com sendo considerada como protocolada, 

inclusive para fins recursais, após a confirmação de recebimento pela Comissão Interna de 

Licitação. 

 

7.3.2. Físico: 

 
I. Em Manaus: 

Local: Comissão Interna de Licitação – CIL/ADS. 

Endereço: Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza, Bloco G – 

1º Andar – Bairro: Japiim–Manaus – AM. 

Horário: 08h às 12h e 13h às 17h (Horário Manaus). 

 
II. Nos demais Municípios: 

Local: Escritório das Unidades Locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Amazonas - IDAM; 

Horário: Estipulado pelo Órgão supracitado. 

 
7.3.3. Maiores informações poderão ser obtidas pelo sítio eletrônico: www.ads.am.gov.br e 

endereço eletrônico: cil.ads2018@gmail.com. 

 

7.4. A documentação para fins de habilitação neste Credenciamento deverá ser apresentada 

nos locais descritos no item 7.3, em 01 (uma) via, em envelope lacrado, contendo em sua parte 
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8. DA DIVISÃO DE COTAS 
 

8.1. A Distribuição equitativa do total da demanda entre todos os credenciados será promovida 

com fulcro em critérios objetivos a serem definidos pela Diretoria Técnica desta Agência e 

previstas no instrumento editalício. 
 

8.2. Respeitando a conveniência do atendimento ao usuário, não haverá cotas pré-definidas por 

contratado, mas definido um limite máximo de contratação por credenciado de acordo com a 

sua capacidade financeira. 
 

8.3. A inexistência de cotas fixas visa conferir a necessária flexibilidade aos termos de 

credenciamento e evitar a necessidade de se formalizar termo aditivo para alterar a cota a cada 

novo credenciado, descredenciamento ou alteração de demanda. 

 

9. DA ESTIMATIVA DE PREÇO 
 

9.1. O valor do produto (estéreo de lenha - st), foi obtido mediante levantamento junto as 

empresas e/ou indústrias detentoras de atividades relacionadas ao produto em epígrafe, 

conforme demonstrado na Tabela 01. 

Diante dos fatos, para melhor definição e composição do preço, analisamos os valores 

apresentados de 03 (três) empresas e com base no valor médio encontrado, foi estabelecido 

20% do valor médio para definição do Preço por estéreo de lenha.  

 

Tabela 01: Pesquisa de mercado em estéreo de lenha. 

INTERESSADOS QTD UN VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

COTAÇÃO 1* 13 ST 50,00 650,00 

COTAÇÃO 2* 25 ST 18,75 468,75 

COTAÇÃO 3* 20 ST 90,00 1.800,00 

Média 52,92 
* anexo cópia dos DOFs – Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria MMA n° 253, de 18 de agosto de 2006. 

 
 

9.2. Planilha Analítica – Formação do Preço Referencial do Termo de Referência. 

frontal a descrição “COMISSÃO INTERNA DE LICITAÇÃO – CREDENCIAMENTO A DOAÇÃO 

ONEROSA N. º 001/2019 – CIL/ADS”. 

 

7.5. O prazo para apresentação de documentos dos interessados será após a publicação da 

Chamada Pública  ou Edital de Credenciamento com previsão de   início em 11/04/2022 perdurando 

até finalizar o estoque de material lenhoso disponível para a doação onerosa. 
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ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
QUANTIDADE 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO TOTAL 
(R$) 

 

  
 

1 

APROVEITAMENTO DE

 RESÍDUOS  DE 

MADEIRA - LENHA 

(CORTE, SERRAGEM 

DE   TRONCOS, 

GALHOS, TORETES). 

 
Estereo 
Lenha 

(st) 

 
 

4.498,72 

 
 
10,58 

 
 
47.596,46 
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10. DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

10.1. A Agência - ADS poderá, avaliando a conveniência, oportunidade e vantajosidade, 

celebrar com os Credenciados habilitados no certame Doação Onerosa a ser formalizada 

através da assinatura do presente instrumento, na qual o donatário assumirá o ônus ou 

encargo pecuniário. 

10.2. O Termo de Doação Onerosa deverá observar as normas legais vigentes, mormente a 

Legislação Civil, de Licitações e Administrativas, inclusive com relação à competência da 

autoridade para aceitar e firmar a pactuação. 

10.3. É admissível que o doador imponha certas determinações ao donatário como condição 

da efetivação da presente doação onerosa, todavia não pode haver doação sem a previsão de 

encargos de interesse público a serem cumpridos pelo donatário com prazo determinado em 

lei. 

10.4. A Doação está subordinada à existência de interesse público devidamente justificado e 

será precedida de avaliação da oportunidade e conveniência socioeconômica, sendo 

dispensada a licitação haja vista a finalidade do uso voltada para o interesse social. 

10.5. No presente Termo de Doação Onerosa deverão constar cláusulas com os seguintes 

requisitos: 

 

I. descrição e avaliação do objeto da doação; 

 
II. caracterização do interesse público específico; 

 
III. avaliação da conveniência da doação em detrimento de outras formas de alienação; 

 
IV. definição de eventuais obrigações da donatária em relação ao objeto da doação; 

 
V. proibição de alienação do objeto da doação pelo donatário a terceiros; 

 
VI. prazo para publicação de extrato do Termo, como condição de eficácia. 
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11. DA ENTREGA DO OBJETO 

 

11.1. Caberá a esta Agência - ADS, promover a entrega do objeto aos respectivos credenciados 

observando as disposições a seguir: 

11.1.1. A entrega está condicionada a prévia comprovação do pagamento do ônus pecuniário 

pelo donatário, com Nota Fiscal e Documento de Origem Florestal – DOF e demais 

documentos pertinente. 

11.1.2. Os resíduos de madeira (lenha) somente serão autorizados e/ou liberados  após 

análise, conferência e autorização emitida pela Agência de Desenvolvimento do Amazonas – 

ADS.  

11.1.3. Os materiais adquiridos pelos credenciados deverão ser retirados na área de 

implementação do Parque Multiuso de atividade do Governo do Amazonas, mais 

precisamente no Km 02, Rodovia BR 174, Bairro Tarumã, município de Manaus no Estado do 

Amazonas, no horário das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 17:00h. 

11.1.4. A entrega dar-se-á mediante o preenchimento de Termo de Entrega de Material, a ser 

elaborado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS. 

11.1.5. As despesas logísticas de transporte, empilhamento, carregamento e 

descarregamento dos resíduos de madeira (lenha) serão de responsabilidade do Donatário. 

11.2. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Donatário, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

12.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Termo de Doação Onerosa esta Agência – ADS 

poderá, garantida a prévia defesa, conforme a Lei n.º 13.303/2016, aplicar ao contratado as 

seguintes sanções: 

12.2.1. Advertência; 

12.2.2. Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

12.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

12.2.4. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o Contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela  empresa pública ou pela sociedade de economia mista ou 

cobrada judicialmente. 
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13. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

13.1. Em observância as normas insculpidas na Lei N.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD), ficam cientes os participantes deste certame que 

é permitida a Administração Pública, o tratamento e uso compartilhado de dados necessários 

à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em 

contratos, convênios ou instrumentos congêneres ou correlatas ao objeto deste 

procedimento licitatório. 

13.2. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no 

parágrafo único do Art. 1º da Lei Nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação), deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na 

persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou 

cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que: 

I. Sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o 

tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão 

legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, 

em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos; 

II. Seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados 

pessoais, nos termos do art. 39 da Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais - LGPD); 

III. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de 

concorrência, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição Federal, terão o mesmo 

tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta 

Lei; 

IV. As empresas   públicas   e   as   sociedades   de   economia   mista,   quando   estiverem 

operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo 

tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do Poder Público. 

12.2. As sanções previstas nos subitens 12.2.1. e 12.2.3 poderão ser aplicadas juntamente com 

a do subitem 12.2.2, devendo a defesa prévia do interessado, no processo, ser apresentada 

no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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14. FONTE / ELEMENTO DE DESPESA 

Programa / Atividade Fonte Elemento de Despesa 

   

 

15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Este Termo de Referência fundamenta-se na Lei Federal Nº 13.303 de 30 junho de 2016 e na Lei Federal 
nº 13.019 de 31 de julho de 2014. 

Assinatura e carimbo do Solicitante Assinatura do Ordenador de Despesa 

Solicito aprovação do Termo de Referência. 

Manaus, ....... de................................ 20..... 

 
 

Leandro Goes Pinto 
Diretor Técnico 

Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei. 
 
 

Manaus, ....... de................................ 20..... 
 
 
 
 

Michelle Macedo Bessa 
Presidente 
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