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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 
 

ET 102/20 - BR-CI-202831-NC-RFB 
 

Relatório e Recomendação de Adjudicação 

 
 

Comprador: Conservação Internacional – CI Brasil 

Endereço: SCN, Q1, BL C, N° 85, Ed. Brasília Trade Center, SL 1105 – CEP: 70.711-902, Brasília-DF 

Objeto: SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE CONDIÇÕES DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, 

INFRAESTRUTURA E PESQUISA DE PREÇOS FLORESTAIS NO ENTORNO DE FLORESTAS 

PÚBLICAS PARA CONCESSÃO FLORESTAL 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : ET 102/20 - BR-CI-202831-NC-RFB 
 

 
O processo de contratação contou com a divulgação e a atuação da equipe de aquisições por meio da busca 

ativa. 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 diagnóstico das condições de logística de transporte para a produção e 

comercialização de produtos e serviços florestais, das capacidades produtivas instaladas e pesquisa de 

preços florestais no entorno das florestas públicas. 

 A empresa BRSF Investimentos Florestais LTDA (Evergreen Investimentos Florestais)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. 
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1- Empresas avaliadas 
 

 

Nome do Licitante 
Cotação/ Proposta 

Valor total 

D S PEREIRA – SERVIÇOS AMBIENTAIS EPP R$ 206.068,09 

BRSF INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA R$177.970,00 

 

 
 

2- Empresas desclassificadas/rejeitados 

Não houve. 

 

 

 
3- Recomendação de Adjudicação 

 
 

Razão social: BRSF INVESTIMENTOS FLORESTAIS LTDA 

Valor do contrato: R$177.970,00  

Prazo para fornecimento dos bens: 12 meses 

Objeto: Realizar diagnóstico das condições de logística de transporte para a produção e comercialização 

de produtos e serviços florestais, das capacidades produtivas instaladas e pesquisa de preços florestais no 

entorno das florestas públicas. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 


