
 

 

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Amazon Sustainable Landscape Project P158000 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS – IMPRESSÃO DO ATLAS DE 

ACORDO DE PESCA REGULAMENTADOS PELO ESTADO DO AMAZONAS 

 

ET 001/2020-BR-CI-90384-NC-RFQ 

 

 

1. CONTEXTO 

A Conservação Internacional – CI Brasil recebeu doação do Banco Mundial para a execução do Projeto 

Paisagens Sustentáveis da Amazônia, cujo valor total é de US$ 30,330,000.  

O Projeto tem como principal objetivo proteger as áreas de ecossistemas florestais globalmente relevantes 

e implementar políticas para promover o uso sustentável dos recursos naturais e a restauração da 

cobertura da vegetação nativa. Especificamente, tem como propósito “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 Projeto está estruturado em quatro componentes, sendo o Componente I executado pelo Fundo 

Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e os Componentes II, III e IV pela Conservação Internacional. O 

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

coordenadora do Projeto, sendo responsável pela supervisão, coordenação institucional e monitoramento 

da implementação. O Banco Mundial é a agência implementadora do programa.  

 

2. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação de serviços gráficos para impressão de cartilhas que irão colaborar na divulgação dos Acordos 

de Pesca regulamentados no Estado do Amazonas por meio de materiais didáticos visando facilitar o 

entendimento sobre ordenamento pesqueiro. 

 

3. ENQUADRAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM A VINCULAÇÃO AO PROJETO 

A presente contratação enquadra-se no Componente II (Gestão Integrada da Paisagem), estratégia 5, 

atividade 5.1.3, tarefa 5.1.3.1, para promover a área de gestão integrada e a conectividade de áreas 

protegidas, atuando nas regiões de entorno e interstício entre as UC do Projeto Paisagens Sustentáveis da 

Amazônia, cujo objetivo de Desenvolvimento do Projeto (ODP) 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". 



 

 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

O Atlas de Acordo de Pesca já está elaborado e diagramado e será disponibilizado no formato PDF a 

contratada, para o serviço de impressão. 

Para o recebimento do material e quaisquer esclarecimentos, a contratada deverá entrar em contato com o 

núcleo de pesca, da SEMA, por meio do telefone: (92) 3659-1834. 

 

Quadro 1: Especificação técnica para prestação de Serviços Gráficos 

ITEM QUANTIDADE 
CARACTERÍSTICA DO 

PRODUTO 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 500 
Material Gráfico/ Cartilha do 

Atlas do Acordo de Pesca 

Formato aberto: 21 x 59,4 cm 

Formato fechado: 21 x 29,7 cm (A4) 

Cores: Colorido 

Páginas: 75 (sendo que as pag. que tiverem os mapas serão 

o dobro do tamanho e dobrável) 

Papel capa: Couché 230 g 

Papel miolo: Couché fosco 115 g 

Acabamento: Grampo e laminação fosca na capa.  

 

 

5. PAGAMENTO  

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

Internacional, CI Brasil. 

Os prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento estão listados no quadro 2 abaixo.  

 

Quadro 2: Prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento 

N° DESCRIÇÃO PRAZO DE ENTREGA PARCELA ÚNICA 

1 

 

 

 

Material Gráfico/Cartilha do 

Atlas     do Acordo de Pesca 

O prazo de entrega deve ser de no 

máximo trinta (30) dias a contar da 

emissão da nota de empenho, conforme 

a ser acordado entre a empresa 

contratada e a contratante por meio da 

coordenação do Programa. 

 

100% 

 

 



 

 

6. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS/ COTAÇÕES 

As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico aslcomprasbr@conservation.org e 

acossio@conservation.org até o dia 6 de fevereiro de 2020. No campo “assunto” colocar - CONTRATAÇÃO 

SERVIÇOS GRÁFICOS – IMPRESSÃO DO ATLAS DE ACORDO DE PESCA REGULAMENTADOS PELO ESTADO DO 

AMAZONAS. É de responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento das condições estabelecidas 

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

 

7. ABRANGÊNCIA/LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES  

O serviço deverá ser desenvolvido no município de Manaus – AM.  

O produto final deverá ser entregue em horário comercial - de 08h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira - 

no seguinte endereço:  

Sede da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA 

Avenida Mário Ypiranga, 3280 – Parque 10, Manaus – AM, CEP: 69050-030  

 

mailto:aslcomprasbr@conservation.org

