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PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA - PSAM 

Acordo de Doação Nº TF - A6056 / Projeto Nº P158000 

 

ET 36/2021-BR-CI-266319-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: locação de embarcação 

País: Brasil 

Doação N°: TF A-6056-BR 

SDC Nº : XXXXX 

 

O processo de contratação do serviço de locação de embarcação de apoio à incurssões em campo, a fim 

de subsidiar as atividades vinculadas a estratégia de “Apoiar a implementação de ações para a 

recuparação de vegetação nativa em Unidades de Conservação”, foi publicado em 04/01/21. Apesar da 

realização de buscas ativas e muitas tentativas de propostas na região do Pará e Amazonas, apenas o Sr. 

Ivan Marques Tavares mostrou interesse em atender a demanda. Enviou duas propostas de embarcação, 

a “Isa” e a “Pai e Filho”, das quais a Pai e Filho atendeu a especificação técnica. Durante a reunião de 

documentações exigidas para que o contrato fosse efetivado, tivemos duas mudanças de data de viagem. 

Inicialmente a data era 14 a 28/02/22, mas após a Unidade Operativa ter mostrado necessidade de mais 

tempo para o inicio da viagem, a data foi alterada para 03 a 18/03 e posteriormente, para 14 a 28/03/22, 

firmando então essa data de início das atividades. Não havendo manifestações de atendimento ao 

certame por parte de nenhuma outra empresa e levando-se em conta que as embarcações utilizadas no 

local para esse tipo de trabalho são as mesmas, conforme informações do próprio fornecedor, seguimos 

com o Procedimento de Fornecedor de Fonte Única e demos sequencia ao contrato. Sem mais, abaixo o 

resultado do processo: 

 

1- Fornecedores avaliados 

Nome do Licitante Valor proposta        

Ivan Marques Tavares 84.440,00 
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Observações:  

 

2- Fornecedores desclassificados/rejeitados 

Não houve. 

 

3- Recomendação de Adjudicação 

 

Razão social: Ivan Marques Tavares  

Valor do contrato: R$ 84.440,00 

Prazo para fornecimento do serviço: 30 dias 

Objeto: locação de embarcação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Campos Parra 

Gerente de Compras e Aquisições 

Conservação Internacional – CI Brasil 

 


