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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 

PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – GEF ASL 

Acordo de Doação Nº TF A6056 

Projeto Nº P158000 

ET 13/2019 - BR-CI-90832-NC-RFQ 

 

Processo n: ET 13/2019 - BR-CI-90832 – NC - RFQ Tipo: Menor Preço (RFQ) 

Envio de propostas até: 17/10/2019 Hora: 18 horas 

A Conservação Internacional do Brasil torna pública a COTAÇÃO DE PREÇO para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção e instalação de placas de 

sinalização na Áreas de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu nos municípios de São Félix do 

Xingu e Altamira no Estado do Pará. 

Este processo segue as normas e procedimentos estabelecidos no Regulamento de Aquisições, 

de julho de 2016, do Banco Mundial. 

A especificação técnica e seus anexos poderão ser consultados ou impressos no endereço 

https://www.conservation.org/oportunidades. 

As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico 

aslcompraspa@conservation.org até o dia 17 de outubro de 2019. No campo ‘assunto’ informar o número 

do processo ET 13/2019 - BR-CI-90832-NC-RFQ – NOME DA EMPRESA.  

É de responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento das condições estabelecidas nesta 

especificação técnica. Não serão aceitas propostas encaminhadas após a data limite especificada.   

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta especificação técnica será executada no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia. O 

Projeto Paisagens Sustentáveis na Amazônia é um projeto financiado pelo GEF (Global Environment 

Facility) e está inserido dentro de um programa regional voltado especificamente para a Amazônia, 

envolvendo Brasil, Colômbia e Peru. O Banco Mundial é a agência implementadora do programa, 

apresentando como diretriz principal a visão integrada do bioma Amazônico. No Brasil, o Ministério do 

Meio Ambiente, por meio da Secretaria de Biodiversidade (SBio/MMA), é a instituição coordenadora do 

projeto, responsável pela supervisão, articulação institucional e monitoramento da implementação. 

  

https://www.conservation.org/oportunidades.
mailto:aslcompraspa@conservation.org
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2. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de placas de sinalização conforme 

informações contidas neste documento. 

Os resultados dos serviços a serem realizados nesta Especifiação Técnica buscam, após a instalação das 

placas, a identificação clara da delimitação do espaço da Unidade de Conservação (UC) e contribuir para 

manter os objetivos da que são: proteger a diversidade biológica; disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais e a gestão da UC.  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

No quadro 1 abaixo estão elencadas as especificações técnicas para a confecção das placas e no quadro 2 

está descrito o processo para a instalação.  

Na figura 1 está identificado o modelo da placa de sinalização. 

As placas deverão conter logos e dizeres que serão repassados pelo IDEFLORBIO. 

Quadro 1: Especificação técnica para confecção das placas de sinalização 

ITEM QUANTIDADE 
CARACTERÍSTICA 

DO PRODUTO 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 40 Placas de Sinalização 

• Placas externas informativas, em chapa 

metálica de aço galvanizado com espessura 0,95 

mm, nas dimensões 2,50 m x 1,70 m, devidamente 

fixada em estrutura de sustentação tipo coluna de 

apoio dupla com textos e gráficos em vinil adesivo;  

• Os suportes das placas deverão ser de madeira 

tratada (maçaranduba), desempenadas e lixadas.  

• Os barrotes deverão ter dimensões de 0,10 x 

0,10 x 2,5 m com ripão de 8 x 3 cm. 
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Quadro 2: Especificação técnica do processo para a instalação 

ITEM QUANTIDADE 
CARACTERÍSTICA 

DO PRODUTO 
DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 

01 40 
Placas de 

Sinalização 

As placas deverão ser colocadas em base de 

concreto a 40 cm do solo e com distância 

equivalente, pelo menos, a 2 m da estrada na qual 

está localizada a propriedade. 

Figura 1. Demonstrativo da Placa de Sinalização 

As placas devem ser instaladas na Áres de Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu nos municípios 

de São Félix do Xingu e Altamira no Estado do Pará. 

A localização de instalações das placas de sinalização na APA Triunfo do Xingu-PA, se dará em 08 

comunidades que nela estão inseridas, conforme localização geográfica de cada propriedade especificadas 

no quadro 3 e mapa de localização na figura 2. 

Apenas 05 propriedades foram inseridas após a aplicação do diagnóstico participativo. Por esse motivo, 

não foi possível apresentar suas coordenadas geográficas. 
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Quadro 3: Coordenadas geográficas para instalação das placas de sinalização 

Propriedade 
COORDENADAS G+D1:E101EOGRÁFICAS 

LATITUDE LONGITUDE 

01 06°10'44.1" 53°45'36.8" 

02 06°10'35.3" 53°45'51.3" 

03 06°04'13.3" 53°54'48.7" 

04 06°05'35.8" 53°48'47.5" 

05 06°05'27.2" 53°46'14.7" 

06 06°05'49.4" 53°48'50.5" 

07 06°05'52.1" 53°46'25.0" 

08 06°06'16.1" 53°48'54.4" 

09 06°06'16.6" 53°49'02.5" 

10 06°05'46.2" 53°49'06.2" 

11 06°05'41.5" 53°46'22.0" 

12 06°22'09.0'' 52°31'41.2'' 

13 06°23'22.2'' 52°32'33.6'' 

14 06°23'20.3'' 52°32'17.6'' 

15 06°22'29.8'' 52°33'10.8'' 

16 06°18'00.2'' 52°30'05.0'' 

17 06°18'00.9'' 52°29'54.9'' 

18 06°17'38.5'' 52°30'40.2'' 

19 06°17'28.6'' 52°31'03.8'' 

20 06°17'08.7'' 52°30'37.5'' 

21 06°17'09.9'' 52°30'48.1'' 

22 06°18'21.0'' 52°31'25.1'' 

23 06°19'49.9'' 52°36'14.5'' 

24 06°34'07.1'' 52°06'47.8'' 

25 06°42'37.0'' 52°01'07.2'' 

26 06°42'43.0'' °59'46.3'' 

27 06°43'09.6'' 52°00'06.8'' 

28 06°48'34.1'' 52°03'58.9'' 

29 06°50'00.1'' 52°03'21.8'' 

30 06°50'06.3'' 52°03'33.1'' 

31 06°50'36.2'' 52°03'21.0'' 

32 06°53'58.9'' 52°11'53.1'' 

33 06°53'35.2'' 52°12'00.2'' 

34 06°54'19.9'' 52°11'16.2'' 

35 06°53'23.7'' 52°11'02.7'' 
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Figura 2: Mapa de Localização das Comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROPOSTA DE PREÇO 

 

O Anexo I apresenta um modelo de Proposta de Preço. A proposta deverá ser enviada para o e-mail 

aslcompraspa@conservation.org com o título “ET 13/2019 - BR-CI-90832- NC - RFQ – Nome da 

Empresa”.  

Dúvidas ou informações complementares deverão ser enviadas por email para a Coordenação do ASL 

(aslcompraspa@conservation.org). Está vedado qualquer outro meio de comunicação ou contato direto 

com as áreas técnicas e de aquisições. 

Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta a cotação que atende estas especificações 

técnicas e é a de melhor preço global.  

  

mailto:aslcompraspa@conservation.org
mailto:aslcompraspa@conservation.org
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5. DO PAGAMENTO  

O valor total do serviço contratado será pago através de boleto bancário faturado em nome da Conservação 

Internacional, CI-Brasil ou depósito em conta corrente em nome do contratado. 

N° DESCRIÇÃO 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

PARCELA % 

1  

Aceite da Proposta com menor preço 

global e de acordo com a 

especificação do produto  

Boleto/depósito para 05 

dias úteis após o aceite da 

proposta 

50 

2  Entrega do material  

Boleto/depósito para 05 

dias úteis após entrega do 

material e do serviço. 

50 
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ANEXO I 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
(COPIAR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

Em atenção à ET 13/2019 - 90832- NC- RFQ, segue proposta comercial para fornecimento dos materiais 

e mão de obra de instalação dos itens abaixo, à CI Brasil. Os preços unitários e o total do item para 

fornecimento dos produtos estão relacionados abaixo:  

Placas de Sinalização: 

ITEM QTD CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 
VALOR 

UNIT.  

VALOR 

TOTAL  

1 40 

• Placas externas informativas, em chapa metálica de 

aço galvanizado com espessura 0,95 mm, nas 

dimensões 2,50 m x 1,70 m, devidamente fixada em 

estrutura de sustentação tipo coluna de apoio dupla 

com textos e gráficos em vinil adesivo;  

• Os suportes das placas deverão ser de madeira 

tratada (maçaranduba), desempenadas e lixadas.  

• Os barrotes deverão ter dimensões de 0,10 x 0,10 x 

2,5 m com ripão de 8 x 3 cm. 

  

 

ITEM QTD DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO 
VALOR 

UNIT.  

VALOR 

TOTAL  

1 40 

As placas deverão ser colocadas em base de concreto 

a 40 cm do solo e com distância equivalente, pelo 

menos, a 2 m da estrada na qual está localizada a 

propriedade. 

  

Declaro, expressamente, o pleno conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no 

Edital e seus anexos, bem como todas as obrigações especificadas no termo de referência. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a fornecer os materiais no prazo 

determinado, em conformidade com o instrumento convocatório, e para esse fim fornecemos os seguintes 

dados: 

Razão Social:________________________________ CNPJ/MF:__________________ 

Endereço:___________________________________ Tel/Fax: ___________________ 

CEP: ________________ Cidade: _______________ UF: _______________________ 

Banco: _______________ Agência: ______________ nº C/C: ____________________ 


