
 

 

 
PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 95/2020 - BR-CI-127254-NC-RFQ 
 

Notificação de Adjudicação 
 

Contratante: CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – CI BRASIL 
Projeto: Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM 
Título do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL NO ÂMBITO DO PRA ACRE 
Doação N°: TF A6056-BR 
SDO Nº: BR-CI-127254-NC-RFQ 

 

Durante o processo de licitação para contratar serviço de consultoria indicado acima, as empresas 
citadas em seguida tiveram suas ofertas avaliadas. Foram utilizados os seguintes instrumentos 
com o objetivo de atrair o maior número de potenciais interessados: (i) divulgação no endereço 
eletrônico da Conservação Internacional – Brasil (CI-Brasil); (ii) divulgação no endereço 
eletrônico do UN Development Business – UNDB online; e (iii) convocação de empresas do 
setor via e-mail. 

Por meio do contato via e-mail, foram enviados os documentos e as informações necessárias para 
a formulação das propostas, além do fornecimento de links de acesso ao instrumento 
convocatório e dos seus anexos. 

Assim, tanto por meio do Edital, quanto pela busca ativa, foram convidadas empresas para 
apresentar ofertas  a fim de realizar serviços de reflorestamento para a recomposição florestal em 
propriedades até 4 (quatro) módulos fiscais com o uso de Sistemas Agroflorestais – SAFs, no 
âmbito do Programa de Regularização Ambiental - PRA Acre 

A empresa TECMAN LTDA apresentou proposta de menor valor e cumpre os requisitos básicos 
previstos na Especificação Técnica. Após a análise dos documentos apresentados pela empresa, 
foi verificada a sua regularidade. 

1- Proponentes avaliados 
 
 
 

Nome do Licitante  Cotação/ Oferta  

Valor total  

TECMAN LTDA  
R$ 2.342.710,24 



 

 

BIO ASSETS  
R$ 11.627.837,96  

 
 

2- Proponentes desclassificados 

Não houve 
 
 
 
 

3- Proponente adjudicado 

Nome do proponente: TECMAN LTDA 

Preço da proposta na abertura: R$ 2.342.710,24 

Duração do contrato: 36 meses 

Escopo do trabalho: Contratação de serviços de reflorestamento para a recomposição florestal em 
propriedades até 4 (quatro) módulos fiscais com o uso de Sistemas Agroflorestais – SAFs, no âmbito 
do Programa de Regularização Ambiental - PRA Acre 

Posição final: Adjudicado 
 
 
 
 
 

 

 
Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 

 


