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INFORMATIVO PARA SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE 
PREÇOS 

Nº 01/2021 

A Associação dos Pescadores e Extrativistas e Remanescentes de Quilombo de 

Degredo – ASPERQD, por meio da equipe de assessoramento técnico aos 

atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão (Mariana/MG) residentes no 

Território Quilombola de Degredo em Linhares/ES – Território 17, observando as 

disposições contidas no Termo de Acordo para Disponibilização de Assessoria 

Técnica Independente no Território de Degredo1, ATAP2 e TAC Governança3, torna 

público o presente informativo para procedimento de solicitação de cotação de 

Desenvolvimento de Módulos de Sistema de Gestão (ERP), conforme condições 

especificações a seguir delineadas:  

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. A validade da cotação de preços deverá 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 ATI ASPERQD realizará a seleção do melhor 

fornecedor com base no cumprimento das especificações técnicas e no melhor 

preço, para então, formalizar a aquisição/contratação;  

3. A ATI ASPERQD receberá os orçamentos até a data de 31 de maio de 2021; 

4. Deverá ser enviado os orçamentos, contendo, inclusive, as condições de 

pagamento, dentro do prazo previsto, para administrativo@asperqd.org.br, 

com o título “DESENVOLVIMENTO DE MÓDULOS DE SISTEMA DE 

GESTÃO”. 

5. Os orçamentos deverão estar devidamente assinados pelo responsável 

proponente, contendo, a razão social, nome fantasia, timbre e marca da 

empresa, endereço completo e números de contato do fornecedor. 

_________________________________ 

1 Acordo firmado nos autos do processo judicial eletrônico (PJe) nº. 1003050-97.2020.4.01.3800, 
12ª Vara Cível e Agrária da SJMG. 
2 Disponível em de 27/05/2020 no endereço eletrônico: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso- 
samarco/documentos/aditivo-tap/view. 
3 Disponível em 25/05/2020 no endereço eletrônico: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-

de- imprensa/docs/tac-governanca/view 
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6. O resultado da Pesquisa de Mercado será divulgado por meio de mídia digital 

(www.asperqd.org.br) e por mídia jornal (Jornal Terral); 

7. O vencedor da proposta selecionada será contactado pelo e-mail utilizado para 

inscrição neste processo. 

 

DO OBJETO 

Solicita que se realize, a cotação para contratação dos materiais e/ou serviços a 

seguir: 

1) Desenvolvimento de um sistema com a parte em WEB (ASPX, C# e SQL Server 

Express) e parte de atendimento de campo em PWA com capacidade de operar 

offline. 

a. MÓDULO 1: Pesquisa de Satisfação; 

b. MÓDULO 2: Caderno de Campo (descrição das atividades exercidas); 

c. MÓDULO 3: Requisição de Recursos (solicitação de serviços 

compartilhados); 

d. MÓDULO 4: Gestão de Produtividade (divididas em categorias, 

subcategorias e descrição carga horária); 

e. RELATÓRIOS E DASHBOARD (gráficos para relatórios que poderão ser 

exportados em PDF e Excel); 

f. Com operacionalidade em Notebooks, PCs, Tablets, Smartphone; 

 

Território do Degredo, Linhares/ES, 19 de maio de 2021. 

 

 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA  
ASPERQD Assessoria Técnica 

 


