
 

 

 

 

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA No 17/2020 - BR-CI-163548-CS-CQS 
 

Notificação de Adjudicação 

 
Contratante: CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL – CI BRASIL 

Projeto: Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia – PSAM 

Título do Contrato: Realizar capacitação e implantação assistida do módulo de análise do 

SICAR/PA para o corpo técnico das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios 

de São Félix do Xingu e Altamira, no Pará. 

Doação N°: TF A6056-BR 

SDO Nº: BR-CI-163548-CS-CQS 

 

Durante o processo de licitação para contratar serviço de consultoria indicado acima, sob o 

método de o Seleção Baseada no menor Custo (SMC), as empresas citadas em seguida 

tiveram suas propostas técnicas avaliadas pela Comissão de Avaliação e suas propostas 

financeiras abertas.  

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. 

Assim, tanto por meio do Edital, quanto pela busca ativa, foram convidadas empresas para 

apresentar propostas para para realizar capacitação e implantação assistida do módulo de 

análise do SICAR/PA nos municípios de São Félix do Xingu e Altamira. 

A empresa CIGTA – Centro de Inteligência EIRELI foi a única a apresentar proposta para 

participação no processo. A empresa alcançou a pontuação técnica mínima e apresentou a 

proposta financeira compatível com o serviço exigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

1. Consultores pré-selecionados 

Nome do 

consultor 

Proposta 

enviada 

Pontuações 

técnicas gerais 

Preço da 

Proposta 

Financeira 

Preço da 

Proposta 

Financeira 

avaliada 

Pontuação e 

classificação 

combinadas  

 

CIGTA – Centro 

de Inteligência 

EIRELI 

Sim 

Critério (i): 10 

pontos 

Critério (ii): 38 

pontos 

Critério (iii): 33 

pontos 

Pontuação total: 

81 pontos 

R$ 158.968,32 R$ 158.968,32 

81 pontos 

1º lugar 

 

 



 

 

 

 

2- Proponentes desclassificados 

 

Não houve. 

 

 

 

3- Proponente adjudicado 

Nome do proponente: CIGTA – Centro de Inteligência EIRELI 

Preço da proposta na abertura: R$ 158.968,32 

Duração do contrato: 8 meses 

Escopo do serviço: Realizar capacitação e implantação assistida do módulo de análise do SICAR/PA 

para o corpo técnico das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos municípios de São Félix do 

Xingu e Altamira, no Pará. 

Posição final: Adjudicado 
 

 

 

 
 

 

 

Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 

 


