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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 
 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:   

ET 185/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ 
ET 186/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ 

 
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: aquisição de insumos - sementes de espécies florestais e frutíferas e de mudas de café clonal e 

aquisição de insumos (materiais diversos) para produção de mudas no viveiro da floresta e biofábrica. 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : BR-CI-315731-GO-RFQ 

Os processos de aquisições de insumos - sementes de espécies florestais e frutíferas e de mudas de café 

clonal e aquisição de insumos (materiais diversos) para produção de mudas no Viveiro da Floresta e 

Biofábrica, foram publicados em 15/12/2022 com recebimento de propostas até 03/01/2023. Foram 

recebidas propostas conforme descrições abaixo: 

 ET 185/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ - insumos - sementes de espécies florestais e 
frutíferas e de mudas de café clonal : Yeshua Cell, Ecoporé, Floresta Comércio e Flash Motors; 
 

 ET 186/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ - insumos (materiais diversos) para produção de 
mudas no Viveiro da Floresta e Biofábrica. 
 

Primando a facilitação de contratação e baseando-se na qualidade dos insumos e sementes, entrega e valor 

das propostas encaminhadas, a equipe técnica da Unidade Operativa – SEMAPI –  analisou as propostas e 

optou em seguir ambas as  contratações com um único fornecedor, a saber, Floresta Comércio, sob análise 

de que a descrição dos itens solicitados foi mais completa, bem como o valor final estar mais compatível 

com a realidadade da região e dentro do previsto para a aquisição. 

Dessa forma, o resultado do Processo é o que mostra o quadro abaixo: 

 

1- Empresas avaliadas: 

 ET 185/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ - insumos - sementes de espécies florestais e frutíferas 

e de mudas de café clonal 
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Nome do Licitante Preço da Oferta avaliado 

Yeshua Cell R$ 68.630,03 

Ecoporé R$ 75.060,80 

Floresta Comércio R$ 85.565,87 

Flash Motors R$ 92,712,34 

 

ET 186/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ - insumos (materiais diversos) para produção de 

mudas no viveiro da floresta e biofábrica. 

Nome do Licitante Preço da Oferta avaliado 

BC Agro Comércio R$ 29.207,16 

Floresta Comércio R$ 49.482,11 

Yeshua Cell R$ 53.039,34 

Flash Motors R$ 57.428,32 

PR Service R$ 60.207,40 

EGS Construções R$ 65.067,09 

 

2- Empresas desclassificadas/rejeitados 

Não houve. 

3- Recomendação de Adjudicação 

Razão social:  Floresta Comércio 

Valor do contrato ET 185/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ: R$ 85.565,87 

Valor do contrato ET 186/FY23 - BR-CI-327954-GO-RFQ: R$ 49.482,11 

Prazo para fornecimento dos bens: 30 dias 

Objeto: aquisições de insumos - sementes de espécies florestais e frutíferas e de mudas de café clonal e 

aquisição de insumos (materiais diversos) para produção de mudas no Viveiro da Floresta e Biofábrica 

 

 

 

 

Cintia Segadas 
Gerente de Compras, Contratos e Grants 
Conservação Internacional – CI Brasil 


