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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

Aviso Específico de Licitação (AEL) 

Especificação Técnica (ET) 223/FY2023 - BR-CI-328305-NC-RFB 

 

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 os termos do Acordo de Doação. 

Desta forma, convidamos empresas para apresentar Oferta para realizar “Contratação de Serviços para prestar 

apoio técnico na retificação e análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, na elaboração de Projetos de 

Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADAs e Termos de Compromisso Ambiental – TCAs, de 

propriedades e posses rurais, do Programa de Regularização Ambiental – PRA no Estado do Acre”. 

O processo está sendo conduzido de acordo com o Regulamento de Aquisições do Banco Mundial, de julho de 

2016, através da modalidade SDO – Solicitação de Oferta.  

É parte integrante deste AEL a ET 223/FY2023, na qual consta a descrição detalhada do serviço a ser realizado, 

bem como a Solicitação de Oferta (SDO), com as orientações para a apresentação das Ofertas. Os interessados 

deverão apresentar as Ofertas de acordo com o que está estabelecido em ambos documentos e encaminhá-las 

para o seguinte endereço: 

Conservação Internacional – do Brasil 

SCN Quadra 1 Edifício Brasília Trade Center, sala 1105 – Brasília/DF 

Também serão aceitas Ofertas enviadas eletronicamente para o e-mail aslcomprasbr@conservation.org com 

cópia para consultant57@conservation.orgmailto:aslcomprasbr@conservation.org, conforme 

procedimentos definidos na SDO. As propostas deverão ter prazo de validade de 90 dias.  

A data limite para postagem das Ofertas ou envio eletrônico é: 18h do dia 31 de janeiro de 2023. 

Informações adicionais podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: aslcomprasbr@conservation.org 

e consultant57@conservation.org   
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