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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE MAPA 
 

 

O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 1994 para 
propor soluções integradas a questões socioambientais. O ISA tem como objetivo defender 
bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, 
aos direitos humanos e dos povos. Com sede em São Paulo e subsedes em Brasília, São 
Gabriel da Cachoeira (AM), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Altamira (PA), Eldorado (SP) e 
Canarana (MT), o ISA privilegia ações que articulem projetos de caráter demonstrativo, 
campanhas e programas de trabalho e parcerias, combinando diversas modalidades e níveis 
de atuação, desde o local, ao regional, ao nacional e ao global. Atua localmente no Rio Negro 
(AM), no Território Indígena do Xingu (MT) e no Vale do Ribeira (SP). Para saber mais sobre 
o ISA, acesse: www.socioambiental.org  

O Programa Monitoramento de Áreas Protegidas produz, sistematiza e disponibiliza 
informações sobre Terras Indígenas (TIs), Unidades de Conservação (UCs), terras militares, 
glebas do Incra, reservas garimpeiras e outras terras de interesse público. Monitora a situação 
jurídica, demográfica, projetos governamentais, caracterização ambiental e 
empreendimentos em TIs e UCs. 

Neste programa há uma atividade permanente que envolve a produção, atualização e 
divulgação de informações cartográficas e desenvolvimento de sistemas de informação 
geográfica (SIG), para fins de monitoramento e elaboração de diagnósticos socioambientais 
de terras indígenas, unidades de conservação e outras áreas de interesse socioambiental. 

 

Objeto: 

Contratação de serviços para a elaboração e produção do mapa "Amazônia 2021 - Áreas 
Protegidas e Territórios Indígenas” em três línguas: português, espanhol e inglês 

 

Requisitos: 

❖ Prática no ambiente de autoria do software Arcgis Map 10.8. 
❖ Conhecimentos de cartografia; 
❖ Experiência na produção de mapas em formato digital; 
❖ Conhecimento de diagramação em software de diagramação/design para a 

elaboração de conteúdo. 
 

Produto: 

O produto deste serviço é o arquivo PDF em alta resolução, no formato 100 x 70 cm, colorido, 
frente e verso. 
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A frente é formada pelo mapa da Amazônia, limite consensuado pela RAISG, com destaque 
para as Áreas Protegidas e os Territórios Indígenas, além dos elementos cartográficos gerais.  

O verso será diagramado com as informações pré-definidas pelo ISA, e podem conter textos 
e tabelas. 

 

Atribuições: 

Produzir no ambiente Arcgis Map 10.8, previamente formatado, o mapa Amazônia 2022 - 
Áreas Protegidas e Territórios Indígenas, com as informações atualizadas fornecidas pelo 
Instituto Socioambiental. 

Mapa principal (frente) 

1. Disponibilização dos dados pelo ISA: nessa etapa o ISA disponibilizará: 1) o 
ambiente da última versão do mapa em Arcgis Map 10.8, incluindo layout (o mapa faz 
parte de uma série) e fontes especiais; 2) os dados atualizados geometricamente na 
estrutura, de acordo com a última consolidação realizada pelos países; 3) fontes dos 
dados atualizadas no formato da publicação; 4) identificação e fornecimento dos logos 
atualizados dos parceiros e financiadores; 5) indicação de alterações necessárias nas 
legendas; 6) qualquer outra informação que não esteja já contida na série. 

2. Elaboração do mapa: O técnico GIS deverá atualizar o mapa dentro do mesmo 
ambiente e formato pré-definido, fazendo os ajustes e edições necessárias, 
especialmente na simbologia e nos topônimos, sempre considerando a qualidade da 
representação no mapa.  

3. Revisão do mapa: a primeira versão do mapa será submetida à revisão pela equipe 
técnica do ISA/RAISG. Em seguida, o técnico GIS efetuará as correções e 
modificações sugeridas por cada um dos 6 países, para incorporação ao arquivo final 
do mapa, junto com o verso. 

 
INFORMAÇÕES TEMÁTICAS (verso) 

4. Disponibilização dos textos e conteúdo visual: para essa etapa o ISA 
disponibilizará o conteúdo que será usado no verso do mapa para a diagramação. O 
conteúdo será disponibilizado em formato doc para os textos e para respectivos 
gráficos e tabelas em formato excel, nas 3 versões de idioma. 

5. Elaboração da página do verso: o profissional de editoração fará a diagramação do 
material enviado, buscando manter a identidade da série. 

6. Revisão do mapa: a primeira versão do verso será submetida à revisão pela equipe 
técnica do ISA/RAISG. Em seguida, a equipe de editoração efetuará as correções e 
modificações apontadas por cada um dos 6 países, para incorporação ao arquivo final 
do mapa, junto com o mapa da frente. 

ARQUIVO FINAL (frente e verso) 
Entrega do mapa: as duas faces do mapa devidamente revisadas serão 
disponibilizadas em um arquivo único e submetidas à revisão da equipe técnica 
ISA/RAISG para uma revisão final. Após a última revisão, o mapa estará pronto para 
entrega.  
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OBSERVAÇÕES:  

1) O mapa deverá ser produzido em 03 línguas, português, espanhol e inglês.  
2) O prestador deve apresentar 3 propostas comerciais de gráficas, de acordo com as 

especificações técnicas a serem definidas pelo ISA. 
3) O prestador deve apresentar na proposta comercial o acompanhamento de gráfica. 

 
 

Prazos e condições de pagamento: 

 
O mapa deverá ser finalizado e aprovado até 17/12/2021. 
 
 
 

Considerações: 

❖ Disponibilização e acesso às informações: 

Os trabalhos serão realizados de maneira remota, com acesso à infraestrutura e aos 
dados necessários para a realização dos trabalhos. 

A licença do software Arcgis map 10.8 será disponibilizada remotamente através de 
servidor de licença designado. 

❖ Apresentação da proposta: 

A proposta deve contemplar a parte técnica e comercial do trabalho em questão, 
acompanhado de um cronograma de execução. 

 

 
Enviar propostas por e-mail até a data: 03/11/2021 
 
Interessados devem enviar currículo para Cicero Augusto, e-mail 
caugusto@socioambiental.org, com o título: Mapa “Amazônia 2021” 


