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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

ET 27/21 - BR-CI-251172-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 equipamentos (bomba periférica e matérias de instalação) 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O processo de aquisição de equipamentos (bomba periférica e matérias de instalação) foi publicado em 

14/10/21. Apesar da realização de busca ativa extensa, via internet, telefone e indicações tivemos grande 

dificuldade em encontrar proponentes que conseguissem atender com entrega na região de São Felix do 

Xingu. O processo foi republicado em 10/11/21, com recebimento de propostas até 16/11/21 e depois, 

mais uma vez em 28/12/21, com recebimento de propostas até 10/01/21. Solicitamos o apoio da Unidade 

Operativa, que nos designou um proponente da região – Construmais ( J. R. N. Moura Eireli). Entramos 

em contato mas houve certa dificuldade em alinhar as questões com o fornecedor, cujo dono acabou 

viajando e esquecendo da demanda. Após um longo tempo de espera para faturamento, o fornecedor 

alegou falta de determinados itens. O caso foi reportado à Unidade Operativa, que mesmo com a falta 

de alguns itens aprovou a aquisição dada a urgência dos itens e a demora para encontrar proponentes 

capazes de atender. Sendo assim, abaixo o resultado do processo: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante Valor proposta        

Casa dos Parafusos 535,31* 

A Ruralista Xingu 1.492,15* 

Construmais 1.213,39** 

Pingo d’ Água 8.747,96 

 

*Cotação com itens faltantes; 



 
 

2 
 

**Proponente escolhida baseado na maior quantidade de itens e entrega no local (em mãos). 

Observações:  

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: J. R. N. Moura Eireli 

Valor do contrato: R$ 1.213,39 

Prazo para fornecimento do serviço: 30 dias 

Objeto: aquisição de equipamentos (bomba periférica e matérias de instalação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________________________________ 

Gerente de Compras e Contratos 

Conservação Internacional – CI Brasil 
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