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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

Aviso Específico de Aquisição  

ET 041/2020-BR-CI-164975-GO-RFQ 

 

A Conservação Internacional – CI Brasil recebeu recursos do Banco Mundial para custear o Projeto Paisagens 

Sustentáveis da Amazônia – PSAM e pretende aplicar parte dos recursos em pagamentos de serviços de 

consultoria, serviços técnicos e aquisição de bens em conformidade com o Regulamento de Aquisições para 

Mutuários do Banco Mundial (julho de 2016). 

 

Desta forma, convidamos empresas para apresentar orçamentos/ propostas para realizar aquisição e entrega 

de trinta (30) nobreaks, a fim de subsidiar as atividades vinculadas as seguintes estratégias: Apoiar os estados 

na implementação do CAR, PRADA e PRA (Lei 12.651/2012); Promover a gestão integrada das UCs; Apoiar 

a estruturação da cadeia de recursos aquáticos e estratégias de conectividade aquática e Apoiar a 

implementação de programas de promoção de conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas 

amazônicos. As aquisições estão inseridas no Componente 2, na atividade: Construir dez acordos de pesca 

(oito no rio Negro, um no rio Abacaxis e um no rio Urubu, Levantar e organizar informações e estruturar 

Banco de Dados Integrado de informações do Setor primário (BDI); Componente 3, na atividade: Realizar 

análise de CAR em 7 municípios no sul do estado;e Realizar Campanhas Educativas de Sensibilização ao 

Combate as Queimadas. 

 

É parte integrante deste Aviso Específico de Aquisição a especificação técnica ET 041/2020-BR-CI-164975-

GO-RFQ, na qual consta a descrição detalhada do bem/ serviço a ser realizado. Este documento está publicado  

no website: https://www.conservation.org/brasil/iniciativas-atuais/paisagens-sustentaveis-da-

amazonia/compras-e-contratacoes. 

 

As cotações deverão ser encaminhados por e-mail, até o dia 12 de junho de 2020, devidamente identificadas 

como “ET 041/2020-BR-CI-164975-GO-RFQ – NOME DA EMPRESA”, no seguinte endereço eletrônico 

aslcomprasbr@conservation.org e llopes@conservation.org.   

 

A CI Brasil entrará em contato somente com a empresa vencedora.  
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Conservação Internacional – do Brasil 

Mariana Parra – Gerente de Compras e Contratos (ASL) 

SCN Quadra 1 Edifício Brasília Trade Center, sala 1105 – Brasília/DF 

aslcomprasbr@conservation.org 

https://www.conservation.org/brasil 
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