
 

 AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE - 01/11 
 UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE  

MATAS CILIARES 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS 

AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS 
 
 

A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Coordenação do 
Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC, convida empresas qualificadas para 
manifestarem interesse no fornecimento dos seguintes serviços, bens e materiais:  
  

 Confecção de uniformes, bonés, bolsas, camisetas e outros materiais de divulgação; 
 Fornecimento de publicações, softwares e imagens; 
 Fornecimento de material de escritório; 
 Fornecimento de imagens orbitais e de fotos aéreas e produção de ortofotos digitais e 

mapeamentos a partir de levantamentos existentes; 
 Organização, realização e/ou fornecimento de serviços de apoio e infra-estrutura para 

eventos (seminários, workshops, congressos, etc.); 
 Serviços de realização de curso de gestão de projetos;  
 Serviços de realização de curso de software de gestão de projetos - Microsoft Office Project; 
 Serviço de realização de curso sobre sistema de informação geográfica ArcGis;  
 Reprodução de publicação pedagógica;   
Serviços de produção e reprodução de material técnico-científico e de divulgação 
 

Tais contratações/aquisições inserem-se no Projeto de Recuperação de Matas Ciliares no Estado 
de São Paulo, implementado com recursos do Fundo Global de Meio Ambiente e Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Acordo de Doação GEF TF055091). 
 
A seleção das empresas será feita de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas Diretrizes 
para Aquisições no Âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID, publicadas em maio de 
2004 e revisada em outubro de 2006, na modalidade Shopping (Comparação de Preços). 
 
As empresas interessadas deverão demonstrar capacidade técnica adquirida a partir da realização 
de serviços semelhantes e deverão comprovar regularidade perante o FTGS, INSS e CADIN. As 
empresas selecionadas ao final do procedimento deverão, como condição para o fornecimento dos 
serviços, demonstrar, à época, a manutenção da situação fiscal e previdenciária regular, estar 
cadastrada no Cadastro Unificado dos Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, bem 
como indicar o número de sua conta corrente no Banco Nossa Caixa S.A.  
 
As empresas interessadas poderão obter maiores informações no endereço abaixo de segunda a 
sexta, das 9:30 ás 12:00 e das 13:30 às 17:00 hs.   
 
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 17 de janeiro 
de 2011. 
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