EDITAL Nº014/2017 DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN E EDITORAÇÃO
ELETRÔNICA/DIAGRAMAÇÃO DE LIVRO.
A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) vem, através do presente, divulgar o
seguinte EDITAL para CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
DESIGN
E
EDITORAÇÃO
ELETRÔNICA/DIAGRAMAÇÃO DE LIVRO.
Este tem por finalidade o design e a editoração eletrônica / diagramação que irá
compor a publicação “Fazendo a floresta valer mais em pé do que derrubada”, no
âmbito do “Programa Bolsa Floresta Mais: redução do desmatamento por meio
do associativismo, renda sustentável e monitoramento de resultados
socioeconômicos”.
Art. 1º a FAS contratará uma pessoa física/jurídica para prestação de serviços de
design gráfico para o projeto “Programa Bolsa Floresta Mais: redução do
desmatamento por meio do associativismo, renda sustentável e monitoramento de
resultados socioeconômicos”, conforme descrição das atividades abaixo:
a. Criação, organização e disponibilidade de repositório de arquivos dos
produtos (versões da publicação, ilustrações, gráficos, fotos e quaisquer
outros materiais que possam ser qualificados como vínculos da publicação),
atualizados e de fontes oficiais, referentes aos produtos e serviços
detalhadamente descritos no Art. 2º;
b. Organização dos materiais no repositório com ênfase em uma linguagem
simples e compreensível para outros colaboradores que não sejam da área
de design;
c. Diagramação e desenvolvimento de ilustrações/gráficos não especificados
previamente, mas que sejam demandados no escopo e no período de
vigência da contratação referente à publicação mencionada no Art. 1o;
Art. 2º Produtos e serviços requeridos:
Todos os dados primários necessários à consecução dos produtos e serviços serão
disponibilizados pela FAS e a consultoria terá interlocução com colaborador a ser
indicado.
a. Diagramação de publicação com aproximadamente 36 páginas sobre as
Unidades de Conservação (UC) atendidas pela Fundação Amazonas
Sustentável, por meio do Programa Bolsa Floresta. A publicação será
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b.
c.
d.
e.
f.

essencialmente um atlas com design editorial associado a mapas com gamas
de informações a serem dispostas em páginas duplas para cada UC;
Elaboração e ilustrações que aprimorem a compreensão do material;
Redesign de gráficos a serem entregues em formato aberto via documento
em formato xlsx ou via Google Drive.
Disponibilização de ilustrações, gráficos e versões das diagramações em
formatos abertos nas extensões Indd (InDesign), Eps ou Ai (Illustrator);
Disponibilização da edição final também em formato fechado Pdf (Acrobat)
com sangria requerida pela gráfica selecionada.
1 pôster em formato A1(594 x 841mm): aprimorar a iconografia e tipografia
utilizada pelos criadores do mapa, no intuito de aperfeiçoar a didática do
material, utilizando de ilustrações, pictogramas e outros recursos criativos
para tornar o mapa sóbrio, prático e didático sem descaracterizar o aspecto
técnico do material original.

Art. 3º São requisitos mínimos exigidos aos candidatos:
a. Ser qualificado e com portfólio de trabalhos aderentes ao objeto deste termo;
b. Residir em Manaus;
c. Ter uma proposta clara e que tenha plena capacidade de atendimento aos
requisitos deste termo.
Art. 4º A proposta deve conter:
a. Breve apresentação do profissional e suas habilidades técnicas;
b. Currículo do (a) profissional que trabalhará neste projeto;
c. Experiência detalhada com temas relacionados ao objeto deste termo;
d. Demonstração da capacidade técnica de executar o objeto;
e. Custos associados segregados em horas técnicas, equipamentos/programas,
administrativos e outros;
f. Uma referência de trabalhos similares (artigos científicos, ou materiais
semelhantes ao objeto deste edital).
Art. 5º As propostas serão selecionadas pela equipe técnica do Programa de
Soluções Inovadoras e por membros da Superintendência.
Art. 6º O regime de contratação será consultoria específica.
Art. 7º As propostas deverão ser encaminhadas para rh@fas-amazonas.org, no
período de 07 de agosto a 11 de agosto de 2017. No título da mensagem de email deve constar: “Consultoria PF para serviços e produtos cartográficos”.
Art. 8º Prevê-se o início em 15 de agosto com conclusão em 30 de outubro de 2017.
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Manaus-AM, 02 de agosto de 2017.
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