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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

ET 097/2022 - BR-CI-295846-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: aquisição de alimentação e material de higiene e limpeza, para evento de encerramento do 

treinamento de monitores de quelônios em 23 (vinte e três) praias de desovas ao longo do Rio Juruá. 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O processo de aquisição de alimentação e material didático para encerramento de evento de treinamento  

de monitores como parte da continuidade e expansão das ações de monitoramento e proteção de 23 

praias de desova de quelônios ao longo do rio Juruá, foi publicado em 20/05/22 com recebimento de 

proposta até 08/06/22. Devido ao longo tempo para manter uma cotação válida, as solicitações de 

propostas para essa atividade foram reiniciadas em novembro, dia 01, a fim de que os mesmos 

proponentes das solicitações anteriores pudessem participar. Nesse tempo, houve informação por parte 

da Unidade Operativa de que o evento, previsto para dezembro/22 havia sido antecipado para a data de 

17 de novembro de 22, devido à cheia do Rio Juruá. Fato que nos pegou de surpresa, dadas as 

informações anteriores. Foram iniciadas buscas deliberdas por propostas, dado o curo período. As 

empresas ISRAEL DE S. PINHEIRO, JB FARIAS, PR SERVIÇE E RAIMUNDO PONCIANO, foram 

contactadas para fornecimento de propostas, porém, a única que respondeu à solicitação foi 

RAIMUNDO ALVES PONCIANO. Após solicitação de autorização para seguirmos o processo, 

Raimundo Nonato Cunha, Técnico de Produção Sustentável em Unidade de Conservação – ICMBio, 

informou que a cotação estava incompleta, pois, faltava os itens em quantidades adequadas para a 

realização de uma gincana. Notou-se que o evento que teria em torno de 600 (seiscentas) pessoas, havia 

recebido cotação de produtos para apenas 300 (trezentas). Dessa forma, houve um alinhamento entre a 

Unidade Operativa ICMBio e a Unidade Coordenadora do Projeto, Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), no qual foi autorizado um novo quantitativo de itens para que a demanda pudesse ser atendida 
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satisfatoriamente. Feito isso, foi realizada nova cotação apenas com a proponente RAIMUNDO ALVES 

PONCIANO, a essa altura a única que conseguiria atender prontamente a demanda. Abaixo o resultado 

do processo: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante Valor  

Raimundo Alves Ponciano 81.946,50 

 

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: Raimundo Alves Ponciano  

Valor total do contrato: R$ 81.946,50 

Prazo para fornecimento do serviço: novembro/22 

Objeto: aquisição de alimentação e material de higiene e limpeza, para evento de encerramento do 

treinamento de monitores de quelônios em 23 (vinte e três) praias de desovas ao longo do Rio Juruá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cintia Segadas 

Gerente de Compras e Ativos, Contratos e Grants 

Conservação Internacional – CI Brasil 


