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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - ASL 

Amazon Sustainable Landscape Project P158000 

 

ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 

PARA APOIO NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES DE ELABORAÇÃO DE PRADAS EM 

PARCERIA COM A EMATER-RO 

 

  

 

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, coordenação 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 uma das agências executoras do Projeto 

Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL) e responsável por realizar os processos de contratação 

e aquisição do projeto para os Componentes 2, 3 e 4. 
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2.   OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Este documento fornece as informações básicas e necessárias para a aquisição de quinze (15) 

veículos, tipo utilitário, referente ao Componente 3: Políticas Públicas e Planos para a Proteção 

e Recuperação da Vegetação Nativa: Fortalecer políticas públicas, planos e ações voltados à 

proteção e recuperação da vegetação nativa e a gestão das florestas, como estratégia de apoiar 

os estados na implementação do CAR e PRA (Lei12.651/2012) e 11.326/2006: Estabelece os 

conceitos, principios e instrumentos destinados a formulação das politicas públicas 

direcionadas a Agriultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais . Atividade: 

“Elaborar 10.000 PRADAS e Assinatura de Termos de Compromisso em 14 municípios do 

Estado de Rondônia”, a ser exultado em parceria entre a Unidade Operativa SEDAM/RO e 

EMATER/RO, por intermédio do Acordo de Cooperação Técnica ACT Nº 12/PGE-2021, 

firmado no âmbito do Projeto Paisagens Sustentável da Amazônia – ASL.    

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Veículo utilitário: 15 (quinze) unidades. 
 

 

ITEM 

 

QUANTIDADE 

 

U.M. 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veículo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unid. 

Modelo: veículo utilitário  tipo caminhonete cabine dupla, com 

tração 4x4 

Especificações mínimas:  

Veículo automotor:  

Zero quilômetro, tipo caminhonete cabine dupla com tração 4X4, 

com transmissão manual de 05 velocidades à frente e 01 a ré, com 

quatro portas laterais, mínimo de 05 lugares, ano/modelo igual ou 

superior a data da compra, cor sólida branca.  

Equipado com: 

Vidros elétricos, ar condicionado, direção hidráulica, protetor de 

Carter, carroceria em aço aberta de fábrica, protetor de caçamba, 

Capota Marítima, para-barro dianteiro e traseiro, bancos dianteiros 

individuais, apoio de cabeças nos bancos dianteiros e traseiros, 

tapete de borracha interno, travamento automático das portas na 

chave, alarme antifurto, vidro e trava elétrica das portas com 

fechamento automático dos vidros ao acionar o travamento das 

portas, Sistema de Áudio digital com radio e CD Player/MP3, 

Conexão USB e AUX. . 

Capacidade mínima: 

 Carga de minimo 1.000Kg, Com airbag duplo (motorista e 

passageiro) capacidade mínima do tanque de combustível de 75 

litros. Motor turbo diesel, no mínimo, 2.0, com 170CV e 3.500 rpm. 

O veículo deverá conter todos os demais equipamentos obrigatórios 



 

3  

conforme o Código Brasileiro de Trânsito.  

Registro:  

O veículo deverá ser entregue devidamente licenciado e emplacado 

na categoria oficial e em nome da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, Junto ao Departamento de 

Transito do Estado de Rondônia.  

Garantia: 

Mínima de 12 (doze) meses ou 40.000(quarenta mil) Km rodados, 

prestadas no Estado de Rondônia.  

Assistência Técnica: 

Deverá ter assistência técnica na cidade de Porto Velho e no 

mínimo em mais (01) um Município do interior do Estado de 

Rondônia. 

Todos os itens deverão ser originais de Fábrica. 

 
4. PAGAMENTO DE SERVIÇO 

4.1. O valor total dos bens adquiridos será pago através de boleto bancário faturado em nome da 

Conservação Internacional. 

4.2. No valor global da proposta apresentada deverão estar incluídos todos os impostos, fretes e demais 

despesas, pertinentes à entrega dos bens. Caso haja necessidade de troca do(s) produto(s), as 

despesas ocorrerão por conta do fornecedor. 

 

N°  DESCRIÇÃO PRAZO DE ENTREGA PARCELA% 

1  

Aceite da Proposta com menor preço 

global e de acordo com a especificação 

dos bens  

Boleto para 05 dias úteis 

após o aceite da proposta 
50 

2  Entrega dos bens 
Boleto para 05 dias úteis 

após entrega do produto 
50 

 

5. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

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

llopes@conservation.org até o dia 02 de outubro de 2021. No campo ‘assunto’ informar o número do 

processo ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ - Aquisição de 15 veículos utilitário. É de 

responsabilidade dos proponentes garantir o atendimento das condições estabelecidas nesta especificação 

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

 

mailto:aslcomprasbr@conservation.org
mailto:llopes@conservation.org
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6. RECEBIMENTO E ATESTE DOS BENS  

6.1. Quando do recebimento dos bens, 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 BENS 

Os veículos deverão ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da emissão 

da Ordem de Entrega, no seguinte endereço: 

 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM/RO 

Estr. de Santo Antônio, 5323 - Triângulo, 

Cep: 76805-809 Porto Velho - RO, 

Fone: (69) 69 3212-9614  

 
8.   RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

1. Giovane Marx Rosa 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM 

Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural – COMRAR 

Contato: geovanimarx@sedam.ro.gov.br  Tel: (69) 98170-5050 

2. Elenice Duran Silva 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM 

Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural – COMRAR 

Contato: elenice.duran@gmail.com  Tel: (69) 98104-5786 

 

 

mailto:geovanimarx@sedam.ro.gov.br
mailto:elenice.duran@gmail.com

