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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ

ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ

Relatório e Recomendação de Adjudicação

Comprador: Conservação Internacional – CI Brasil 

Endereço: SCN Q1 N85 Ed Brasília Trade Center, Salas 1105 e 1106 – Asa Norte – Brasília/DF. 

CEP 70.711-902 

Itens: 16 veículos tipo utilitário

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

O processo de aquisição do veículo para a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – 

SEDAM –ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ – inicialmente publicado conjuntamente com os 2 

(dois) veículos da SEMA AC, sofreu ajustes no decorrer da aquisição e apesar de manterem o mesmo 

número de Processo do STEP, tiveram publicações em tempos diferentes. A SEDAM à época pediu 

suspensão da aquisição e uma nova ET foi publicada posteriormente em 27/10/20 com recebimento de 

propostas até 10/11/20. Devido à falta de matéria-prima para fabricação dos veículos, diante do cenário 

de pandemia pelo COVID-19, tivemos dificuldades em conseguir propostas que atendessem o prazo 

estipulado de entrega, assim, o recebimento de propostas foi prorrogado para 20/12/22.  

No início do ano (14/01/22) estávamos apenas com duas propostas: BRASAL VEÍCULOS, com os 

modelos AMAROK e RANGER, e RD EQUIPAMENTOS com o modelo L200 da Mitshubshi -  para 

a aquisição. As propostas foram enviadas para aprovação da Unidade Operativa e a Brasal veículos foi 

escolhida como melhor ofertante, mas posteriomente não teve condições de entregar o veículos devido 

a nova lei PROCONVE L7 sobre emissão de gases poluentes. Esse fato veio a retardar também o 

processo da – ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ – publicada em 17/09 com prazo de recebimento 

de propostas até 02/10/21 e republicada posteriormente. Na maioria das propostas as empresas ofertantes 

dos bens não tinham previsão de entrega devido as principais fábricas estarem com muita demanda em 

atraso, fila aproximadamente de 6 meses.  
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Durante esse período de espera, na tentativa de conseguir atender a UO de todas as formas, continuamos 

a buscar proponentes que pudessem atender a demanda. Conseguimos um bom orçamento com a Saga 

Veículos  que ofertou a Hillux STD Power. A proposta mostrou-se muito vantajosa haja visto haver, por 

informações do vendedor, os 16 veículos na cor branca e com todas as solicitações da ET contempladas, 

inclusive emplacamento e entrega diretamente à SEDAM, no Estado de Rondônia. O orçamento foi 

imediatamente aprovado e a Empresa solicitou 30 dias para faturamento, que venceu em 28/04. Após 

esse período foi solicitado mais 10 dias de prazo com a promessa de que os veículos seriam entregues 

diretamente ao Órgão, emplacado e documentado. Mas novamente a empresa veio a descumprir o 

acordado. A comunicação ficou difícil e espaçada até que o vendedor não mais nos atendeu.  Com o 

consentimento da UO decidimos então cancelar a aquisição da Hillux e desclassificar o proponente. 

Dessa forma, após 5 meses de atraso para a ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ e 8 meses para a ET 

15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ  –, a anteriormente adjudicada Brasal Veículos entrou em contato 

refente ao retorno dos pedidos na concessionária e a fabricação dos veículos com o motor adequadado 

para a exigência da Lei de Emissão de Gases Poluentes (PL7). Todavia, o veículo anteriormente proposto 

e aprovado, Amarok, estava com o prazo de previsão de entrega muito longo (120 dias), não atendendo 

o prazo necessário para a UO. O veículo foi sustituído pelo modelo Rangel XLS. A Unidade Operativa,

ciente de todos os esforços em prol dessa aquisição e também, diante da necessidade do recebimentos

dos veículos para executar as atividades para os quais serão designadas, optou em adquiririr as Rangers

de acordo com a disponibilidade da concessionária. Serão fornecidas inicialmente 7 unidades nas cores

branca (2), cinza (3), preta (1) e prata (1) com transporte imediato após emplacamento para o Estado de

Rondônia, sendo as 9 unidades restantes (na cor branca) com previsão de entrega em junho/22. O frete

dos veículos não foram adicionados ao valor final da aquisição devido a Brasal Veículos não oferecer o

serviço diretamente. Todavia, diante das dificuldades e urgência nesse processo, a concessionária

intermediará a contratação do serviço com uma transportadora de confiança e o Projeto fará o pagamento 

à mesma.

Por fim, o processo gerou um novo Mapa Comparativo, ao qual coloco como anexo deste 

documento . 

 Abaixo, de forma resumida, segue a avaliação das propostas recebidas: 
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1. Fornecedores avaliados

2 Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Saga Toyota.

3 Recomendação de Adjudicação  

Razão social: Brasal Veículos 

Valor do contrato: R$ R$ 3.854.4001

Prazo para fornecimento dos bens: 7 unidades imediato, 9 unidades em 30 dias a partir de 05/05/22 Objeto: Amarok Confotline 
S7BB3A 

Conservação Internacional – CI Brasil

1 Valor aproximado uma vez que resta faturamento de 9 veículos. O valor fechado para as cores brancas foi de R$ 
240.900,00 e para as metálicas R$241.900,00. 

Nome do Licitante Proposta 1 veículo
ET 85/20 - BR-CI-173402-GO-RFQ

Proposta 15 veículos
ET 15/2021 - BR-CI-251175-GO-RFQ

Valor total 16 veículos

Brasal Veículos 
Amarok
Ranger XL Cabine Dupla

236.426,40 
240.900,00

3.546.396,00 
3.613.500,00

3.782.822,00 
3.854,400,00

RD Equipamentos
L200 Triton 249.990,00 3.749.850,00 3.999.849,00
5 Estrelas
(não mencionou modelo) 255.000,00 3.825.000,00 4.080.000,00
Damasceno e Cia Ltda
S-10 LTZ 307.000,00 4.605.000,00 4.912.000,00
Saga Toyota
Hillux STD 249.890,00 3.748.350,00 3.998.240,00
Saga Nissan
Nissan Attack 249.190,00 3.737.850,00 3.987.040,00
Chevrolet/Veibras
S-10 LTZ
S-10 LT 2022
S-10 Z71 2022

250.426,26 
230.193,18 
240.618,42

3.756.393,90 
3.452.897,70 
3.609.276,30

4.006.820,10 
3.683.090,80 
3.849.894,70






