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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

ET 84/22 - BR-CI-288816-NC-RFQ 

Relatório e Recomendação de Adjudicação 
 
Comprador: Conservação Internacional – CI Brasil 

Endereço: SCN Q1 N85 Sl 1105 Ed. Brasília Trade Center – Asa Norte 

Item: Contratação de empresa de transporte (embarcação) e logística para realização de duas coletas de 

dados científicos para investigar o efeito da atividade pesqueira em lagos com diferentes níveis de proteção 

e manejo sobre a diversidade de peixes, em lagos de várzea da Rebio do Abufari e RDS Piagaçu-Purus-

AM, uma expedição na vazante e outra na enchente, em 2022 e 2023. 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O Processo de contratação e transporte (embarcação) e logística para realização de duas coletas de dados 

científicos para investigar o efeito da atividade pesqueira em lagos com diferentes níveis de proteção e 

manejo sobre a diversidade de peixes, em lagos de várzea da Rebio do Abufari e RDS Piagaçu-Purus-

AM, uma expedição na vazante e outra na enchente, em 2022 e 2023, foi publicado em 03/05 com 

recebimento de propostas até 22/05/22. O Processo correu naturalmente e não houve necessidade de 

republicação. Três empresas enviaram propostas, a saber: Amazônia Discovery, Gomes Turismo e Meu 

Zanis. As propostas foram submetidas a avaliação por parte da equipe técnica do DPES, juntamente com 

o ICMBio, e no dia 10/06/22 a proponente Arlindo V. da Silva foi adjudicada como sendo a proposta 

que melhor atendeu a solicitação no quesito apresentação de documentações solicitadas e menor preço. 

Abaixo resumo das propostas: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante 
Cotação/ Proposta 

Valor total 

Amazônia Discovery (Arlindo Vicente) R$ 228.600,00 

Sidney Bastista (Gomes Turismo) R$ 273.000,00 

Meu Zanis (Alcinéia Maceno) R$ 294.600,00 



 
 

2 

 

 

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: Amazônia Discovery (Arlindo V. da Silva Filho) 

Valor do contrato: R$ 228.600,00 

Prazo contratual: 12 meses 

Objeto: transporte (embarcação) e logística para realização de duas coletas de dados científicos para 

investigar o efeito da atividade pesqueira em lagos com diferentes níveis de proteção e manejo sobre a 

diversidade de peixes, em lagos de várzea da Rebio do Abufari e RDS Piagaçu-Purus-AM, uma expedição 

na vazante e outra na enchente, em 2022 e 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintia Segadas 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 
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