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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

Aviso Específico de Licitação (AEL) 

Especificação Técnica (ET) 79/20 - BR-CI-193696-NC-RFB 

 

 

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 os termos do Acordo de Doação. 

 

Desta forma, convidamos empresas para apresentar Oferta para realizar a execução de serviço técnico de 

inventário florestal, compreendendo 20 unidades amostrais, na Flona de Tapirapé-Aquiri, no estado do Pará, 

no âmbito do Componente 3 do Projeto, denominado “Políticas Públicas e Planos para a Proteção e 

Recuperação da Vegetação Nativa: 3.1. Apoio à implementação de instrumentos legais”. Mais 

especificamente, essa contratação está ligada à estratégia “Apoiar o fortalecimento da concessão florestal” 

e ao resultado “Realizar estudos para concessão”, conforme definido pelo planejamento do projeto baseado 

na metodologia dos padrões abertos para conservação da biodiversidade. Essa ação está em consonância 

com o objetivo de Desenvolvimento do Projeto (ODP) que é "expandir a área sob proteção legal e melhorar 

o gerenciamento de Unidades de Conservação e aumentar a área sob restauração e manejo sustentável na 

Amazônia brasileira". 

 

O processo está sendo conduzido de acordo com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial, de julho de 

2016, através da modalidade SDO – Solicitação de Oferta.  

 

É parte integrante deste AEL a ET 79/2020, na qual consta a descrição detalhada do serviço a ser realizado, 

bem como a Solicitação de Oferta (SDO), com as orientações para a apresentação das Ofertas. Os interessados 

deverão apresentar as Ofertas de acordo com o que está estabelecido em ambos documentos e encaminhá-las 

para o seguinte endereço: 
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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 

 

Também serão aceitas Ofertas enviadas eletronicamente para o e-mail aslcomprasbr@conservation.org, 

conforme procedimentos definidos na SDO. As propostas deverão ter prazo de validade de 90 dias.  

 

A data limite para postagem das Ofertas ou envio eletrônico é: 18h do dia 28 de outubro de 2020. 

 

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: aslcomprasbr@conservation.org 
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