ANEXO 1

Ministério do Meio Ambiente
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ
PROBIO II
Acordo de Doação Nº TF 91.515
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO LIVRO
VERMELHO
Ref: SHP- JBRJ-008/13

Código(s) do POA: 3.2.03.01.01.01
O Fundo Mundial para o Meio Ambiente-GEF fez uma doação por meio do Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial), para financiar o Projeto Nacional de Ações
Integradas Público-Privadas para Biodiversidade - Probio II, cujos pagamentos serão viabilizados pela
Caixa Econômica Federal.
Parte dessa doação será utilizada para pagamentos de equipamentos/materiais/serviços referentes à
atuação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro em conformidade com as Diretrizes de Seleção e
Contratação de Consultores para Mutuários do Banco Mundial.
O Jardim Botânico do Rio de Janeiro convida à apresentação de Cotações com vistas à contratação do
serviço de organização e execução do evento “Lançamento do Livro Vermelho” que se realizará no dia
3 de dezembro de 2013 às 18 horas.
As Propostas deverão conter as seguintes informações:
1. Carta de apresentação da empresa
2. Prazo de validade da proposta
3. Especificação dos serviços prestados
Os proponentes deverão encaminhar as propostas para o endereço abaixo até as 12 horas do dia 22 de
vovembro de 2013, em mãos ou por e-mail coorporativo/institucional para:
E-mail: julioperota@jbrj.gov.br
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
A/C : Gustavo Martinelli
Endereço: Rua Pacheco Leão, 915
CEP: 22.460-030
Telefone: (021) 3204-2072
FAX : (021) 3204-2071

OBJETIVOS
Contratar empresa produtora de eventos que coordene e forneça todos os materiais e serviços
necessários para o evento de lançamento do Livro Vermelho de Espécies Ameaçadas pelo Jardim
Botânico do Rio de janeiro.

PRODUTOS E SERVIÇOS
A empresa devera ser responsável pela contratação, entrega, montagem e desmontagem dos seguintes
serviços:
- coquetel volante para 250 pessoas
- montagem de palco para fala de 5 debatedores, com poltronas e previsão de pulpito para mestre de
cerimonia
- tela de fundo de palco para projeção de imagens de plantas e projetor, com montador e operador
- sonorização do espaço com microfones de mão para debatedores e de lapela para mestre de
cerimonia, com montador e operador
- projeto de iluminação, com montador e operador
- mobiliário para lounges, mesas altas de bar
- ornamentação com plantas
- 4 banners com imagens do Livro Vermelho
- toldo plástico
- RSVP ativo
- mesa de recepção de convidados, com 2 recepcionistas
- 2 seguranças
- gerador de emergência
- foto e filmagem
- equipe de limpeza de banheiros e cozinha

PÚBLICO
Cerca de 250 pessoas

CONDIÇÕES
O evento esta será realizado na Escola Nacional de Botânica Tropical (Solar da Imperatriz), no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro.
No evento nao poderão ser usados equipamentos a gás.
A duração do evento será de 4 horas, sem considerar montagem e desmontagem do evento.

CUSTOS
O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal, por crédito em conta bancária, após a prestação
do serviço, no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data do evento.

JULGAMENTO
O critério para a determinação da proposta vencedora será o menor preço global, atendidas todas as
especificações contidas na Especificação Técnica.
A CONTRATADA deverá apresentar o cardápio para aprovação da coordenação até 48 horas antes do
evento.
Será levado em consideração a qualidade dos serviços propostos e o preço apresentado.

