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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS 

Nº 001/2022 

 

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, torna público que solicita COTAÇÃO DE PREÇOS, com 

recebimento até às 10h00 do dia 10/01/2022 (segunda-feira), em observância as 

informações e condições a seguir especificadas:  

1. A validade da cotação de preços deve ser de no mínimo 10 (dez) dias; 

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

os outros meios de publicação, sendo que a ASPERQD realizará a seleção 

considerando: i) o atendimento a todos os requisitos da carta de cotação; ii) o 

preço; iii) as especificações técnicas; iv) o suporte técnico; v) a qualidade; vi) 

o prazo de garantia e vii) a confiabilidade da marca, para formalizar a 

aquisição/contratação;  

3. A cotação de preços deve conter informações sobre a forma e condições de 

pagamento; 

4. As cotações e respectivos documentos devem ser enviados para 

admisnitrativo@asperqd.org.br, até às 10h00 do dia 10/01/2022, contendo as 

informações abaixo, inclusive com DEMOSNTRATIVO PARA 

APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS, nos termos estruturantes 

apresentados no Anexo I. 

 

I. DO PRODUTO/SERVIÇO COTADO 

Solicita que se realize, a cotação tendo os itens seguintes: 

1) Venda e distribuição de Galões de Água Mineral de 20 litros no Território 

Quilombola de Degredo: 

a) Média de galões semanal igual a 3500 (três mil e quinhentos), entre 

os vasilhames estocados e os que ficam no transporte; 

b) Média de galões com efetiva entrega semanal igual a 2950 (dois 

mil e novecentos e cinquenta); 

mailto:admisnitrativo@asperqd.org.br
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c) Entregas: 03 vezes na semana; 

d) Veículos necessários para fornecimento de água: 01 (um) 

caminhão e 01 (uma) caminhonete 4x4; 

 

II. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO DE 

FORNECEDOR(A) 

Considera-se a documentação mínima necessária para cadastramento junto à 

ASPERQD: 

a) Para pessoas físicas: carteira de identidade ou documento 

equivalente com foto;  

b) Para pessoas jurídicas: contrato social com todas as alterações 

ou com a consolidação respectiva;  

 

III. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONTRATAÇÃO 

As partes interessadas em participar deste procedimento devem encaminhar no 

mesmo e-mail da cotação de preços os documentos e informações indicadas a 

seguir: 

a) Certidão Negativa Prefeitura 

b) Certidão Negativa Falência e Concordata 

c) Certidão Negativa Tributos Estaduais 

d) Certidão Negativa Tributos Federais 

e) Certidão Negativa Débitos Trabalhistas 

f) Certidão Negativa FGTS 

g) Declaração de IR (3 Últimos Anos) 

h) Seguro dos Automóveis Envolvidos No Fornecimento 

i) Seguro de Vida dos Colaboradores 

j) Atestado de Capacidade Técnica Para Fornecimento (3 

Empresas) 

k) Atestado de Idoneidade Financeira (Bancos) 

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Quaisquer dúvidas sobre esse processo de seleção deverão ser encaminhadas ao 

e-mail: administrativo@asperqd.org.br. 

mailto:administrativo@asperqd.org.br


 

 Associação dos Pescadores e Extrativistas e 
Remanescentes de Quilombo de Degredo 

 

Estrada de Degredo, s/nº, Pontal do Ipiranga, Linhares-ES. CEP: 
29918-899, Tel.: (27) 99732-4443. CNPJ: 07.201.503/0001-74   
CNPJ Filial: 07.201.503/0002-55. 

 

Página 3 de 4. 

 

 

É facultada à ASPERQD, em qualquer etapa do processo, a promoção de diligência 

destinada a sanar dúvidas ou complementar a instrução do procedimento. 

 

 

Território Quilombola de Degredo, Linhares – ES, 05 de janeiro de 2022. 

 

  



 

 Associação dos Pescadores e Extrativistas e 
Remanescentes de Quilombo de Degredo 

 

Estrada de Degredo, s/nº, Pontal do Ipiranga, Linhares-ES. CEP: 
29918-899, Tel.: (27) 99732-4443. CNPJ: 07.201.503/0001-74   
CNPJ Filial: 07.201.503/0002-55. 

 

Página 4 de 4. 

 

ANEXO I 

DEMOSNTRATIVO PARA APRESENTAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS  

 

Dados da empresa: 

Razão social: ________________________________________________________ 

Nome fantasia: _______________________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

CEP: ___________________ Cidade/UF: __________________________________ 

Telefone: (   )________________________ E-mail: __________________________ 

 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Item Descrição Especificação Qtde Valor unit. 

(R$) 

Valor total 

(R$) 

1 Galão de Água 

Mineral de 20 

litros  

[texto] 01 R$ 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, bem como, que está em dia com 

suas obrigações fiscais, tributárias e trabalhistas. 

 

Prazo de validade da cotação: ____/____/______ 

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

Prazo para medição das entregas: até ____ dias ( )úteis ( )corridos 

Prazo para emissão de nota fiscal: até ____ dias ( )úteis ( )corridos 

Prazo para pagamento: até ____ dias ( )úteis ( )corridos 

 

[Local e data] 

 

__________________________________________ 

[Assinatura do Responsável pelo orçamento]  


