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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

Aviso Específico de Aquisição  

ET 11/22 - BR-CI-90422-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 de Material 

de Consumo para Viveiros, na estratégia apoiar a estruturação das cadeias de produtos não madeireiros 

(florestais, não florestais, pescados etc.), referente ao POA 2020-21; Componente 2. Gestão Integrada da 

Paisagem: Promover a gestão integrada e a conectividade de áreas protegidas, atuando nas regiões de entorno 

e interstício entre as UCs; atividade: Melhorar infraestrutura de laboratórios para promover agregação de valor 

aos produtos da sociobiodiversidade via selo de origem (qualidade e rastreabilidade; para as tarefas: Realizar 

curso de boas práticas em coleta de sementes  florestais nativas apoio as atividades do viveiro comunitário 

para comunitários do complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório – CFERG, e Aquisição de insumos 

para manutenção de viveiro comunitário para comunitários do Complexo de Florestas Estaduais do Rio 

Gregório – CFERG. 

  

É parte integrante deste Aviso Específico de Aquisição a especificação técnica ET 11/22 - BR-CI-90422-

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 27 de setembro de 2021, devidamente 

identificadas como “ET 11/22 - BR-CI-90422-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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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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