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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Amazon Sustainable Landscape Project P158000 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRTATAÇÃO DE SERVIÇO DE PJ 
PARA CONFECÇÃO DE UNIFORME INSTITUCIONAL - SEMAPI-AC 

ET 163/FY23 - BR-CI-328184-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 de Biodiversidade 
(SBio/MMA), 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 a agência executora do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia 
(ASL) 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. A unidade demandante desta contratação é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

de Políticas Indígenas do Acre – SEMAPI-AC, por meio da Divisão de Áreas Naturais 
Protegidas e Biodiversidade (Dapbio) do Estado do Acre, componente 2- Gestão 
Integrada da Paisagem. 

3. PRODUTOS A SEREM ADQUIRIDOS  
3.1. Confecção de 30 camisas (uniformes).  

 
3.1.1. Referências Técnicas das camisas 
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ITEM QUANTIDADE CARACTERÍSTICA DO 
PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

CAMISAS 30 

Camisas mangas longas com 
botão, cor cáqui personalizada 
com brasão do Governo do 
Estado do Acre e do Projeto 
ASL, com logomarca, contendo 
o nome da Semapi bordado – 
conforme modelo do anexo 1 
desta ET 

 

Características:  
- Tecido 100% poliamida com Proteção 
Solar UV50+ 
- Dois bolsos frontais e dois minis bolsos 
- Abertura nas costas para maior 
ventilação e secagem ultrarrápida 
- Lapelas nas mangas, sendo possível 
utilizar ela manga longa ou se preferir 
ajustar com a lapela para ficar ´´manga 
curta´´ 
Tamanhos diversos:  
P – 04 unidades 
M – 04 unidades 
G – 14 unidades 
GG – 08 unidades 
Obs.: antes da confecção de todas as 
camisas, é obrigatório apresentar uma 
(teste) para equipe aprovar.  

OBS: A Semapi repassará à contratada as logos e/ou logotipos que será utilizados para a confecção das camisas. 
Será necessário a prova para avaliar se os produtos atendem aos especificados nas referências. 

 

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 dos produtos. Caso haja necessidade de 
troca do(s) produto(s), as despesas ocorrerão por conta do fornecedor. 

 

5. DESCRIÇÃO DE PRAZOS E PARCELAS  

 

6. As propostas deverão ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico: 
aslcomprasbr@conservation.org e llopes@conservation.org, até o dia 03 de janeiro de 
2023. No campo “Assunto” informar o número do processo: ET 163/FY23 - BR-CI-

N° DESCRIÇÃO PRAZO DE ENTREGA PARCELA DE 
PAGAMENTO 

01 
Aceite da Proposta com menor preço 
global e de acordo com a 
especificação dos produtos 

Boleto para 20 (vinte) dias após 
o aceite da proposta 50% 

02 

Entrega dos Produtos e aprovação 
após teste para verificar se as 
referências do item 4.1.1 foram 
atendidos 

NF para 20 (vinte) dias após o 
aceite da proposta 50% 

mailto:aslcomprasbr@conservation.org
mailto:llopes@conservation.org
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328184-GO-RFQ – Confecção de Camisas - 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. 
 

7. RECEBIMENTO E ATESTE DOS PRODUTOS 
7.1. 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. 
 

8. ENDEREÇO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS 
8.1. As camisas deverão ser entregues no prazo de 30 dias, contados a partir da emissão da 

Ordem de Entrega, no seguinte endereço: 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI/AC  
Rua Benjamin Constant, Nº 856, Centro - CEP 69.900-062 - Rio Branco - Acre - Brasil. 
Fone: (68) 3224-3990 / 3224-7129 / 3224-8786 e Fax: 55 (68) 3223-3447.  
E-mail: diretoriaexecutiva.sema@gmail.com/ mirnacaniso@gmail.com 
 

9. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO  
• Mirna Pinheiro Caniso – Ponto Focal SEMAPI-AC 

      Coordenadora da Divisão de Áreas Naturais Protegidas e Biodiversidade (DAPBIO) - 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas – SEMAPI/AC Email: 
mirnacaniso@gmail.com 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – MODELO DAS CAMISAS (UNIFORMES INSTITUCIONAIS) 

mailto:diretoriaexecutiva.sema@gmail.com/
mailto:mirnacaniso@gmail.com
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Logomarca da Semapi bordado no peito(acima 
bolso) lado esquerdo 

 

Brasão oficial do Governo do Acre bordado 
no peito acima do bolso – lado direito 

 

  

Logomarca do Projeto ASL na manga lateral 
esquerda da camisa      

 

 

 

 

 

Obs: Cor meramente ilustrativa, verificar as especificações técnicas da aquisição 


