ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, EDIÇÃO E
IMPRESSÃO DE LIVROS

A Fundação Flora de Apoio à Botânica está elaborando Planos de
Ação Nacionais para a conservação da flora ameaçada de extinção do
bioma Cerrado, mais especificamente nas regiões do Espinhaço
Meridional, Francisco Sá/Grão Mogol e Bacia do Alto Tocantins.
Esta iniciativa conta com o apoio financeiro do Tropical Forest
Conservation Act – TFCA” e do Ministério do Meio Ambiente.
A Fundação Flora de Apoio à Botânica convida à apresentação de
Cotações com vistas ao fornecimento de serviços relacionados com
as atividades descritas conforme esta Especificação Técnica.
Os proponentes deverão encaminhar as propostas seguindo o modelo
em anexo para o endereço abaixo até às 17:00 horas do dia
30/04/2015 por fax, em mãos ou por e-mail corporativo/institucional
para:

E-mail : fundacaoflora1@gmail.com
Fundação Flora de Apoio à Botânica
CNPJ: 35.789.312/0001-00
Rua Jardim Botânico, 920 - Torre
Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ

1. CONTEXTO
Após estabelecer os mecanismos oficiais para implementar a
Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, o Brasil pode encarar
o desafio de tratar a biodiversidade nacional de forma unificada e
transversal. Nesta nova etapa da organização do setor de
biodiversidade, devem ser superadas as fronteiras dos territórios sob
gestão ecológica e as paisagens sobre controle de setores
econômicos que geram impactos ambientais negativos em larga
escala devem ser convertidas em territórios sustentáveis.
O Brasil possui aproximadamente 17% do seu território ocupado por
formações montanhosas e, entre as principais, destaca-se a Cadeia
do Espinhaço, que se estende por mais de 1.000 km, desde o centrosul de Minas Gerais até a Chapada Diamantina, na Bahia. Este
imponente maciço tem sido reconhecido como região prioritária para
a conservação nos últimos 10 anos, nas esferas estaduais, nacionais
e internacionais. É sabidamente conhecida a interseção, em Minas
Gerais, de três dos grandes biomas brasileiros (Mata Atlântica,
Cerrado e Caatinga).
Neste contexto, a Fundação Flora vem executando dois projetos
relacionados com a conservação ad flora do Cerrado: (i)
“Conservação de Espécies da Flora Criticamente em Perigo de
Extinção do Cerrado Brasileiro, dentro do apoio obtido junto ao
“Tropical Forest Conservation Act – TFCA”, e (ii) “Planos de Ação
para a Conservação de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção nas
regiões do Espinhaço Meridional e de Francisco Sá/Grão Mogol”,
dentro do apoio do Ministério do Meio Ambiente. Estes dois projetos
contemplam a elaboração de estratégias de conservação para
espécies ameaçadas de extinção do Cerrado brasileiro. Ambos
encontram-se em fase avançada de implementação, restando
pendente apenas as atividades de editoração e impressão de dois
Planos de Ação Nacionais – PANs para as regiões do Espinhaço
Meridional e de Francisco Sá/Grão Mogol, consolidando todas as
ações de conservação concebidas para aquelas localidades.

2. OBJETIVOS
A especificação técnica tem como objetivo à busca de qualidade e
excelência na contratação de empresa prestadora de serviços para
editoração e impressão de livros e demais materiais impressos,
versões eletrônicas e traduzidas, conforme discriminado abaixo.
3. JUSTIFICATIVA
O Brasil, como país signatário da Convenção sobre a Diversidade
Biológica (CDB), assumiu perante a comunidade internacional uma
série de compromissos para 2010. Diante disto, a Comissão Nacional
de Biodiversidade (CONABIO), instância colegiada de caráter
deliberativo e consultivo que coordena a implementação das metas e
compromissos assumidos pelo país no âmbito da Convenção, bem
como dos princípios e diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade
publicou em 21 de dezembro de 2006 a resolução n˚ 3 que dispõe
especificamente sobre as metas do Brasil para 2010.
Para atingir esta meta, em agosto de 2008 o Instituto de Pesquisas
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, através do Centro Nacional de
Conservação da Flora – CNCFlora, foi designado pelo Ministério do
Meio Ambiente para coordenar as ações necessárias para o
cumprimento das metas relativas a conservação da flora brasileira,
em especial aquelas definidas pela Estratégia Global para
Conservação de Plantas – GSPC, no âmbito da CDB.
Entre as ações e produtos estabelecidos para o CNCFlora, estão
aquelas relacionadas a edição e publicação de livros, documentos,
folders, banners, folhetos, entre outros materiais, a serem impressos,
assim como, disponibilizados através de portal específico, os quais
deverão incluir a identidade visual estabelecida para o CNCFlora.
O CNCFlora instrumentaliza as atividades objeto da presente
Especificação Técnica por intermédio da Fundação Flora de Apoio à
Botânica, e será responsável pela avaliação técnica, aprovação e
aceite dos produtos.

4. PRODUTOS
ITEM

Plano de Ação
Nacional (PAN)
Espinhaço Meridional

DESCRIÇÃO
Formato impresso: fechado, com 21 x 28 cm;
aberto, com 42 x 28 cm, 100 páginas 45
imagens (fotos e mapas). Papel miolo: couché
matt 170 g/m2, capa: duo design 300 g/m2 com
7 cm de orelhas impresso a 4/1 cores, laminação
fosca na frente, impressão do miolo: 4/4,
acabamento: costurado e colado. Tiragem: 1000
exemplares..
Formato digital: em PDF, com 325 páginas, 240
imagens, a ser incluído na publicação impressa
por meio de CD.

Plano de Ação
Nacional (PAN)
Francisco Sá/Grão
Mogol

Formato impresso: fechado, com 21 x 28 cm;
aberto, com 42 x 28 cm, 70 páginas, 25 imagens
(fotos e mapas. Papel miolo: couché matt 170
g/m2, capa: duo design 300 g/m2 com 7 cm de
orelhas impresso a 4/1 cores, laminação fosca na
frente, impressão do miolo: 4/4, acabamento:
costurado e colado. Tiragem: 1000 exemplares
Formato digital: em PDF, com 150 páginas, 60
imagens, a ser incluído na publicação impressa por
meio de CD.

ITEM

EQUIPAMENTO INTERNO DA GRÁFICA

Plano de Ação
Nacional
(PAN)
Espinhaço
Meridional

 máquina de impressão folha inteira 8 cores
com verniz IR em linha
 máquina de dobra
 máquina de costura automática
 Lombada quadrada (até 6 cm)
 Laminação automática
 máquina de impressão folha inteira 8 cores
com verniz IR em linha
 máquina de dobra
 máquina de costura automática
 Lombada quadrada (até 6 cm)
 Laminação automática

Plano de Ação
Nacional
(PAN)
Francisco
Sá/Grão
Mogol

5. CONDIÇÕES
A definição sobre a composição da obra, inclusive criação da capa,
editoração, definição de formato, edição de textos entre outros
procedimentos técnicos, será de responsabilidade da CONTRATANTE.
Nesse sentido, é recomendável que o CONTRATADO procure a
coordenação geral do Centro Nacional de Conservação da Flora antes
de providenciar quaisquer serviços.
Para
que
o
trabalho
seja
realizado,
são
necessários:
Desenvolvimento, tratamento e organização das informações,
produção de artes para capas; diagramação personalizada conforme
especificações do CONTRATANTE; tratamento e padronização de
tabelas, imagens, fotos, gráficos, figuras; padronização e conferência
de referências bibliográficas (Biological Conservation, Elsevier);
primeira prova para autor/editor com mínimas correções necessárias;
geração de provas eletrônicas (PDF) e/ou impressas; equipe
especializada com experiência; material entregue no prazo e no local
solicitado. O PDF da versão final será entregue ao CONTRATANTE,
que poderá disponibilizá-lo de forma livre.
6. PRAZO
Os dois PANs serão entregues ao CONTRATADO em formato Word,
em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato.
A primeira prova gráfica dos dois PANs deverá ser entregue para
avaliação do CONTRATANTE 20 (vinte) dias após a assinatura do
contrato, e a entrega da prova gráfica final dos dois PANs deverá
ocorrer 40 (quarenta) dias após assinatura do contrato.
A impressão dos dois PANs deverá se iniciar imediatamente após o
aceite dos produtos, e deverá ser concluída em até 55 (cinquenta e
cinco dias) após assinatura do contrato.
7. CUSTOS
O pagamento será feito pela Fundação Flora de Apoio à Botânica, por
crédito em conta bancária, após o recebimento do material, no prazo
de 15 (quinze) dias, de acordo com a planilha abaixo:

PAGAMENTOS
Na assinatura do Contrato
Na entrega das duas provas gráficas finais
Na entrega dos dois PANs impressos

VALORES
40% do valor pactuado
30% do valor pactuado
30% do valor pactuado

8. HABILITAÇÃO
A empresa deverá ter experiência comprovada no fornecimento dos
itens constantes nesta especificação técnica, apresentando pelo
menos 5 (cinco) livros dos quais conste como responsável pelos
serviços listados. A experiência deverá ser comprovada mediante
apresentação de 2 (dois) atestados de capacidade técnica fornecidos
por pessoa jurídica de direito público e/ou privado.
9. JULGAMENTO
O julgamento será realizado pelo menor valor global, mas também
levará em consideração a comprovação da capacitação técnica e
qualidade dos produtos elaborados.
As propostas deverão ter prazo de validade de no mínimo 30 dias.
A empresa vencedora deverá estar regularizada quanto às seguintes
certidões:
 Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições
Federais (Receita Federal)
 Certidão Negativa de Débito (INSS)
 Certidão de Regularidade do FGTS (Caixa Econômica Federal)
10. SUPERVISÃO
A supervisão será realizada pelo Coordenador Geral do Centro
Nacional de Conservação da Flora – CNCFlora, do Instituto de
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2015.

Anexo: Modelo de Orçamento

Item
Fotografia/Ilustração
Revisão/Padronização
Fotolitos/Pré-impressão
Design/Projeto gráfico
Supervisão gráfica
Índice Remessivo
Impressão e insumos
Editoração eletrônica
Tradução para o inglês
Valor Total

Valor

