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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

 ET 89/20 - BR-CI-165120-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 

Item: (01) GPS Geodésico 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

Durante o processo de aquisição do item indicado acima, não houve manifestações de empresas para 

concorrer ao Processo. No decorrer da busca ativa, foi encontrada apenas uma proponente que fornece 

o item no território brasileiro de forma única. Dessa forma, o resultado do processo é o seguinte: 

 

Apenas a empresa SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, única 

representante para o todo território nacional, da empresa SPECTRA GEOSPATIAL, autorizada a 

distribuir e comercializar com exclusividade os produtos e softwares da Divisão Geosinstrument, bem 

como, única para a capacitação de treinamentos e assistência técnica dos equipamentos aqui referidos, 

apresentou proposta compatível com o equipamento, conforme mostra o quadro abaixo e atesta os 

anexos deste documento. 

 

Informamos ainda que essa aquisição - com orçamento previsto de R$ 70.000,00 - excedeu em R$ 

17.000,00 seu valor. Houve alguns ajustes no decorrer do processo de aquisição, por parte da Unidade 

Operativa, quanto aos itens necessários ao equipamento, conforme também atestam os anexos dessa 

adjudicação, o que favoreceu o aumento do valor do bem. Todavia, foi proposto um remanejamento 

advindo de um saving anterior da aquisição de 22 itens de informática, conforme ET 040 2020-BR-CI-
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164968-GO-RFQ (aquisição de 16 computadores e 06 notebooks) no valor de R$ 43.882,15. Esse 

remanescente será utilizado para cobrir o saldo negativo dessa aquisição. 

 

Abaixo, resultado: 

 

1- Fornecedores avaliados 

 

Nome do Licitante 
Cotação/ Proposta 

Valor total 

Santiago & Cintra 87.120,00 

 

Observações:  

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: SANTIAGO & CINTRA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

Valor do contrato: R$ 87.120,00 

Prazo para fornecimento dos bens: 30 dias 

Objeto: (01) GPS Geodésico 

 

 

 

 

 

 

Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 

 


