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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Amazon Sustainable Landscape Project P158000 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, BEBEDOUROS, 
CLIMATIZADOR DE AR, FOGÃO, MICRO-ONDAS, GELADEIRA E TELEVISOR PARA 

O VIVEIRO DA FLORESTA – SEMAPI - AC 
 

ET 141/FY23 - BR-CI-316880-GO-RFQ 

1. CONTEXTO 

1.1. Esta especificação técnica será executada no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da 
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, de modo a 
promover sua conectividade entre os três países integrantes. No Brasil, o Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais, é a instituição 
coordenadora do projeto, responsável pela supervisão, articulação institucional e 
monitoramento da implementação 

1.2. O Projeto na Amazônia está alinhado com os objetivos estratégicos do GEF de melhorar a 
sustentabilidade dos sistemas de áreas protegidas, reduzir as ameaças à biodiversidade, 
recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas práticas de 
manejo florestal e fortalecer políticas e planos voltados à conservação e recuperação 
ambiental. 

1.3. A Conservação Internacional (CI-Brasil) é uma organização privada, sem fins lucrativos, de 
caráter técnico-científico. Fundada em 1987, com presença em mais de 30 países distribuídos 
por quatro continentes. Tem como missão promover o bem-estar humano, fortalecendo a 
sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em uma base 
sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. A CI Brasil é a agência executora do 
projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (PSAM) e responsável por realizar todos os 
processos de contratação e aquisição do projeto, para os Componentes 2, 3 e 4. 
 

2. UNIDADE DEMANDANTE  

2.1. Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Políticas Indígenas do Acre – SEMAPI-AC, por 
meio do Departamento de Silvicultura, vinculado a estratégia de “apoiar os estados na 
implementação do CAR e PRA (Lei 12.651/2012)” e enquadra-se no componente 3 - Políticas 
Voltadas para Paisagens Produtivas Sustentáveis e Recuperação da Vegetação Nativa.  

3. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS 

3.1. Aquisição de armários, bebedouros, climatizador de ar, fogão, micro-ondas, geladeira e 
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televisor, conforme especificação e quantidade descrita no quadro abaixo: 

ITEM Quant. (UND) DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Armário 
para 

vestuário  
02 

Armário para vestuário em aço 12 portas GRP-8/12, tipo 
roupeiro para vestiário, produzido em aço chapa 26, possui 
portas com venezianas para ventilação, compartimento de 
tamanho médio independentes sem divisórias internas, 
fechamento das portas por meio de Chave. 

Bebedouro 02 Bebedouro de coluna - categoria doméstico, com controle de 
temperatura da água, 110v. 

Bebedouro 01 

Bebedouro Industrial - Capacidade 50 litros, duas torneiras 
em inox, reservatório em inox, Isolamento térmico em 
Poliuretano; pés reguláveis, 110v.  Acompanhado de um filtro 
externo de fácil instalação e engate de 30 cm, aparador de água 
frontal em chapa de aço inox com dreno. 

Climatizador 
de ar 02 

Climatizador Evaporativo c/Névoa de água econômico e 
Potente, Consumo 150/160Watts Fluxo de Ar: 2.760 m/h. 
sistema articulado e giratório, 110v. 

Fogão 02 Fogão de piso com 4 bocas, cor branca, forno a gás 
autolimpante, acendimento automático. 

Micro-ondas 01 Forno micro-ondas com painel eletrônico, prato giratório, Cor 
branca, 31 litros, 110v 

Refrigerador/ 
Geladeira 01 Cor branca, sistema Frost free, 110V, Duplex 400 LITROS. 

Televisor 01 Smart TV  led 46 polegadas com entradas USB,  hdmi, Dolby 
Audio, Midia Cast, Sleep Timer. 

 

4. PAGAMENTO DOS PRODUTOS 
4.1. O valor total dos produtos adquiridos, será pago através de nota fiscal ou boleto bancário 

faturado em nome da Conservação Internacional – CI Brasil.  
4.2. No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídos todos os impostos, fretes e 

demais despesas, pertinentes à entrega do bem. Caso haja necessidade de troca do produto, 
as despesas ocorrerão por conta do fornecedor. 
 

4.3. Descrição de prazos e parcelas 
N°  DESCRIÇÃO PRAZO DE ENTREGA PARCELA% 

1  
Aceite da Proposta com menor 
preço global e de acordo com a 
especificação dos produtos  

Boleto ou NF para 05 dias úteis 
após o aceite da proposta 50 

2  Entrega dos produtos 
Boleto ou NF para 05 dias úteis 
após entrega do produto e testes 
de funcionamento 

50 

 

5. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 
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5.1. As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico 
aslcomprasbr@conservation.org e llopes@conservation.org até o dia 22 de novembro de 
2022. No campo ‘assunto’ informar o número do processo ET 141/FY23 - BR-CI-316880-
GO-RFQ - Aquisição de Eletrodomésticos e Móveis – SEMAPI-AC. É de 
responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento das condições estabelecidas nesta 
especificação técnica. Não serão aceitas propostas encaminhadas após a data limite 
especificada. 

5.2. O fornecedor deverá acessar o link https://forms.office.com/r/VgY1m1kRJ8 e se cadastrar na 
base de dados de fornecedores da CI-Brasil através do Formulário para Cadastro de 
Fornecedor. 

 
6. RECEBIMENTO E ATESTE DOS PRODUTOS  

6.1. Quando do recebimento dos produtos, o responsável verificará a conformidade com as 
especificações e quantidades estabelecidas, os quais serão recebidos, após a constatação da 
qualidade, quantidade e marca oferecida, mediante atesto na Nota Fiscal. 
 

7. ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS E INSUMOS 
7.1. Os eletrodomésticos e móveis, deverão ser entregues no prazo de 30 dias, contados a partir 

da emissão da Ordem de Entrega, no seguinte endereço: 
• Viveiro da Floresta 

Rod. Ac – 40, km 03, Nº 1.377, Bairro Loteamento Santa Helena – CEP 69.908-642 – Rio 
Branco – Acre.  
 

8. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO  
• Ricardo Brasil Corrêa da Cunha 

Chefe da Divisão de Viveiros e Floresta 
E-mail: brasilcunha@gmail.com 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI/AC 

mailto:aslcomprasbr@conservation.org
mailto:llopes@conservation.org
https://forms.office.com/r/VgY1m1kRJ8
mailto:brasilcunha@gmail.com

	Armário para vestuário em aço 12 portas GRP-8/12, tipo roupeiro para vestiário, produzido em aço chapa 26, possui portas com venezianas para ventilação, compartimento de tamanho médio independentes sem divisórias internas, fechamento das portas por meio de Chave.
	Climatizador Evaporativo c/Névoa de água econômico e Potente, Consumo 150/160Watts Fluxo de Ar: 2.760 m/h. sistema articulado e giratório, 110v.
	Smart TV  led 46 polegadas com entradas USB,  hdmi, Dolby Audio, Midia Cast, Sleep Timer.

