
 
 

1 
 

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

44/2022 - BR-CI-270003-NC-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: confecção de camisetas, chapéus e máscaras de proteção personalizados com informações da 

campanha 2022 da convenção de Ramsar, além de logomarcas do MMA e do projeto Paisagens 

Sustentáveis da Amazônia 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O processo de confecção de camisetas, chapéus e máscaras de proteção personalizados com informações 

da campanha 2022 da convenção de Ramsar foi publicado em 05/01/22. Apesar da realização de buscas 

ativas com diversos fornecedores tivemos muitas dificuldades em encontrar proponentes que 

atendessem integralmente a Especificação Técnica com confecção e distruição para diversos endereços. 

A demanda sofreu grande atraso também devido ao fato de que o período de início de ano é um período 

de grande demanda para essas empresas e elas não conseguiriam realizar o trabalho no tempo solicitado 

inicialmente – entrega total até 14/02/22. Todavia, em alinhamento com o MMA conseguimos o 

fornecedor Orlando Cappi Closs que se comprometeu em atender a ET com as confecções e distribuição 

nos endereços das Unidades Operativas. O Contrato foi alinhado entre CI e Orlando Cappi Closs e 

abaixo, no quadro, o resultado do processo: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante Valor proposta        

Luminati 67.087,92 

Ecofábrica 31.044,70* 

Orlando 47.777,00 
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*Não fabrica camisetas. 

 

Observações:  

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: Orlando Cappi Closs 

Valor do contrato: R$ 47.770,00 

Prazo para fornecimento do serviço: 30 dias 

Objeto: confecção de camisetas, chapéus e máscaras de proteção personalizados com informações da 

campanha 2022 da convenção de Ramsar, além de logomarcas do MMA e do projeto Paisagens 

Sustentáveis da Amazônia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
  

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 
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