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PESQUISA DE MERCADO - 005/2021 
 

PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE BARCO PARA 
ACOMPANHAMENTO DE ESTUDOS MARÍTIMOS EM CAMPO 

 

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E EXTRATIVISTAS E 

REMANESCENTES DE QUILOMBO DE DEGREDO - ASPERQD. 

 

A Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo de 

Degredo – ASPERQD solicita que se realize, o orçamento para o fornecimento dos 

materiais e/ou serviços no modelo de Apresentação da Cotação de Preços, conforme 

Anexo I, e em observância as informações nele contidas, e condições a seguir 

especificadas:  

1. A validade da cotação de preços deve ser de no mínimo 30 (trinta) dias; 

2. A presente consulta presta-se para formação de uma pesquisa de preço com 

os fornecedores, sendo que a ASPERQD vai realizar a seleção do melhor 

fornecedor com base no cumprimento das especificações técnicas e no melhor 

preço, e então, vai formalizar a aquisição/contratação;  

3. Disponibilidade de trabalhar na região do Degredo, em Linhares/ES. 

DO OBJETO: 

Solicita que se realize, a cotação dos materiais e/ou serviços seguintes: 

1) Aluguel de embarcação tipo lancha com fundo chato ou semi-chato com 

capacidade para 06 pessoas. 

a. Imagens de modelo sugestivo de lancha abaixo. 
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2) Aluguel de embarcação de médio porte com casaria, sanitários, espaço 

adequado para realização dos trabalhos, tamanho propicio ao da 

desembocadura do rio Ipiranga, conforme especificação abaixo. 

 

 

 

 

 

 

a. Imagens de modelo sugestivo de embarcação médio porte abaixo. 
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ANEXO I 
APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS  

 

Dados da empresa/Pessoa física 

Razão social/Nome: ___________________________________________________ 

Nome fantasia: _______________________________________________________ 

CNPJ/CPF: __________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade/UF: __________________________________ 

Telefone (   )________________________ E-mail: ___________________________ 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição Qtde Valor dia. (R$) Valor total (R$) 

     

     

     

     

     

     

     

Total R$ 

 

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas, 

frete, seguro e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

comercialização do material/prestação de serviços.  

 

Prazo de validade da cotação: ____/____/______ 

Prazo de entrega dos produtos: até ____ dias ( )úteis ( )corridos 

 

Local e data 

 

_______________________________ 

Responsável pelo orçamento 


