
 

1 
 

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA – PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

ET 81/20 – BR-CI-193695-NC-RFQ 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS  

 

1. OBJETO  

1.1. Contratação de empresa especializada em serviços gráficos, para confecção de e-cards para redes 

sociais na internet, informativos eletrônicos, logomarcas e calendários para impressão. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO  

2.1. Esta contratação será executada no âmbito do Projeto Paisagens Sustentável da Amazônia. O Projeto 

Paisagens Sustentáveis na 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. No Brasil, o Ministério do Meio 

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

projeto, responsável pela supervisão, articulação institucional e monitoramento da implementação. 

2.2. O Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia está alinhado aos 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. 

2.3. A agência executora do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia é a Conservação Internacional 

Brasil (CI Brasil), 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.  

2.4. A Convenção de Áreas Úmidas de Importância Internacional, Convenção Ramsar, é um marco a partir 

do qual os países signatários reconhecem a importância ecológica e os valores econômicos, culturais, 

científicos e recreativos das áreas úmidas. Um dos instrumentos utilizados pela Convenção para 

internalização de suas diretrizes são os Sítios Ramsar, que são áreas de grande importância 

internacional para conservação e uso sustentável das áreas úmidas.  

2.5. Na Amazônia brasileira, existem, atualmente, 10 sítios Ramsar, sendo dois deles foco destes Termos 

de Referência: os Sítios Ramsar regionais do rio Juruá e do rio Negro. 

 

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO   
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3.1. Contratação de serviços gráficos para confecção de logomarcas, cards para redes sociais na internet e 

informativos eletrônicos, além da elaboração e impressão de calendários com informações relevantes 

sobre os sítios Ramsar.    

3.2. Enquadramento da Contratação com a Vinculação ao Projeto  

A presente contratação enquadra-se no Componente III (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), estratégia “Apoiar a implementação de 

programas de promoção de conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas amazônicos”, 

atividade “Estruturar sítios Ramsar na Amazônia: Rio Negro e  Rio Juruá”, 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. ABRANGÊNCIA/LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

4.1. As atividades são de âmbito nacional e devem ser desenvolvidas pela instituição contratada por 

profissionais capacitados em local de responsabilidade da contratada. 

4.2. Os produtos eletrônicos serão encaminhados para o endereço eletrônico deco@mma.gov.br. 

4.3. Os produtos impressos serão entregues conforme se segue: 

Local Material Quantitativo 

Departamento de Conservação de Ecossistemas 

Secretaria de Biodiversidade - SBio  

Ministério do Meio Ambiente – MMA: 

SEPN - Quadra 505 - Bloco B - Sala 418, Brasília – DF, 

CEP: 70.730-542 

Calendário do Rio Negro 10 

Calendário do Rio Juruá 10 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA: 

Avenida Mário Ypiranga, 3280 – Parque 10, Manaus – 

AM, CEP: 69050-030  

Calendário do Rio Negro 90 

Calendário do Rio Juruá 90 

Secretaria executiva do sítio Ramsar do rio Negro:  

WCS – Brasil: Rua Costa Azevedo n, 09, sala 402; 

Centro – Manaus/AM; CEP 69010-230 

Calendário do Rio Negro 400 

Secretaria executiva do sítio Ramsar do rio Juruá: 

 

Fundo de Repartição de Benefícios do Médio Juruá - da 

Natura: Rua Castelo Branco - 380 - Centro – Carauari/AM; 

CEP: 69500-000 

Calendário do Rio Juruá 400 
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5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

Quadro 1: Especificação técnica para prestação de Serviços Gráficos  

ITEM QUANTIDADE 
CARACTERÍSTICA DO 

PRODUTO 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

01 1 

Logomarca para o 

Sítio Ramsar do Rio 

Negro 

Logomarca que dê identidade ao Sítio Ramsar do Rio Negro (uma área 

úmida de importância internacional) e que traga elementos como: 

grande rio de águas escuras com ilhas fluviais (como mostrado na 

imagem de satélite abaixo),  peixes (como o jaraqui e o tucunaré açu) 

e cágados da região, populações tradicionais (ribeirinhos e indígenas 

de etnias locais), conectividade de paisagens, coletivo, pluralidade. A 

logomarca pode fazer referência à logomarca de Ramsar, disponível 

em: 

https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-

wetlands 

 

Fig.1: Rio Negro com dezenas de ilhas fluviais. 

02 1 

Logomarca para o 

Sítio Ramsar do Rio 

Juruá 

Logomarca que dê identidade ao Sítio Ramsar do Rio Juruá (uma área 

úmida de importância internacional) e que traga elementos como: rio 

sinuoso, com suas lagoas marginais e sacados (como mostrado na 

imagem de satélite abaixo), o pirarucu, os cágados da região, 

populações tradicionais (ribeirinhos e indígenas da etnia Deni), 

conectividade de paisagens, coletivo, pluralidade, seringueiros, 

extração de óleos vegetais nativos (ex: andiroba, murumuru), jovens 

protagonistas. A logomarca pode fazer referência à logomarca de 

Ramsar, disponível em: 

https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-

wetlands 

https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-wetlands
https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-wetlands
https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-wetlands
https://ramsar.org/resources/logo-and-name-of-the-ramsar-convention-on-wetlands
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Fig.2: Rio Juruá, sinuoso, com lagoas marginais e sacados. 

03 6 

e-cards, com GIFF 

animados, para redes 

sociais na internet com 

informações dos sítios 

Ramsar do Rio Negro 

e do Rio Juruá 

Os 6 temas e as minuta de texto dos e-cards serão disponibilizados pelo 

DECO/SBio. 

04 1 

Informativo 

eletrônico com 

informações do sítio 

Ramsar do Rio Negro 

para divulgação em 

sites na internet e 

redes sociais. 

A minuta do conteúdo textual, fotografias e figuras serão 

disponibilizados pelo DECO/SBio. 

A ser diagramado em duas páginas em formato A4, em arquivo 

editável e em pdf. 

05 1 

Informativo 

eletrônico com 

informações do sítio 

Ramsar do Rio Juruá 

para divulgação em 

sites na internet e 

redes sociais. 

A minuta do conteúdo textual, fotografias e figuras serão 

disponibilizados pelo DECO/SBio. 

A ser diagramado em duas páginas em formato A4, em arquivo 

editável e em pdf. 

06 500 

Calendário para 

impressão com 

informações do sítio 

Ramsar do Rio Negro  

Formato: A2 (420 mm x 594 mm), com bloco de calendário 2021 com 

folhas destacáveis por mês (180 mm x 155 mm), como na figura 

abaixo: 
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Cores: Colorido 

Além do bloco de calendário, a folha A2 deverá conter informações 

sobre o sítio Ramsar Rio Negro, figuras e fotografias fornecidas pelo 

DECO/SBio.  

Papel:  couché 250 g/m² ou qualidade melhor 

Também deve ser entregue versão digital em arquivo editável e em 

pdf. 

07 500 

Calendário para 

impressão com 

informações do sítio 

Ramsar do Rio Juruá 

Formato: A2 (420 mm x 594 mm), com bloco de calendário 2021 com 

folhas destacáveis por mês (180 mm x 155 mm), como na figura 

abaixo: 

 

 

 

Cores: Colorido 

Além do bloco de calendário, a folha A2 deverá conter informações 

sobre o sítio Ramsar Rio Negro, figuras e fotografias fornecidas pelo 

DECO/SBio.  
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Papel:  couché 250 g/m² ou qualidade melhor 

Também deve ser entregue versão digital em arquivo editável e em 

pdf. 

Observação: As informações para o conteúdo dos materiais a serem produzidos serão prestadas pelo 

DECO/SBio/MMA. 

 

6. PAGAMENTO DE SERVIÇO 

6.1.  O valor total do serviço contratado será pago através de boleto bancário ou depósito em conta 

com nota fiscal faturada em nome da Conservação Internacional, CI Brasil. 

6.2.  O pagamento ocorrerá após aprovação das provas de todos os produtos pelo 

DECO/SBio/MMA. 

6.3.  Os prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento estão listados no 

quadro 1. 

 

Quadro 1 – Os prazos de entrega dos produtos e as respectivas parcelas de pagamento 

N° DESCRIÇÃO 

 

PRAZO DE ENTREGA 

 

PAGAMENTO 

1 
Primeira versão dos itens 

1 a 7 

O prazo de entrega da primeira versão 

digital dos itens 1 a 7 deve ser de no 

máximo trinta (30) dias a contar da 

assinatura do contrato.  

0% 

2 
Versão final dos itens 1 a 

5 

O prazo de entrega das versões finais dos 

itens 1 a 5 ocorrerá no prazo máximo de 

vinte (20) dias, e seu pagamento dependerá 

da aprovação dos produtos pelo 

DECO/SBio. 

20% 

3 
Versão de “prova” dos 

itens 6 e 7 

O prazo de entrega da versão de “prova” 

dos itens 6 e 7 ocorrerá no prazo máximo 

de vinte (20) dias, a partir da aprovação da 

versão digital pelo DECO/SBio. 

0% 

4 
Verão impressa dos itens 

6 e 7 

O prazo de entrega da versão impressa dos 

itens 6 e 7 ocorrerá no prazo máximo de 

vinte (20) dias, a partir da aprovação da 

“prova” pelo DECO/SBio. 

80% 
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7. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

       

7.1. As propostas devem ser enviadas para o seguinte endereço eletrônico 

aslcomprasbr@conservation.org com cópia para comprasaslci@gmail.com até o dia 27 de 

outubro de 2020, devidamente identificadas como “ET 81/20 – BR-CI-193695-NC-RFQ – 

Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços gráficos.” 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:comprasaslci@gmail.com

