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EDITAL DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022  

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 

 

INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES E EXTRATIVISTAS E 

REMANESCENTES DE QUILOMBO DE DEGREDO - ASPERQD  

Considerando a necessidade de retificar dados dos “ITENS IV e VII”, referentes a 

prazos e regulamento operacional, a Associação dos Pescadores e Extrativistas e 

Remanescentes de Quilombo de Degredo – ASPERQD torna pública a presente 

ERRATA. Para tanto, estabelece o que segue: 

 

No ITEM IV – DOS PRAZOS, 

Onde se lê: 

b) O prazo para impugnação do chamamento será de até 02 (dois) 

dias corridos anteriores a data de abertura da sessão pública, 

devendo a impugnação ser enviada em anexo de e-mail até 

06/03/2022, às 17:00. 

c) Dos atos decorrentes do procedimento de contratação cabe recurso 

no prazo de 24 (vinte e qautro) horas, contados da 

intimação/publicação do ato impugnado. 

Leia-se: 

b) O prazo para impugnação do chamamento será de até 02 (dois) 

dias corridos anteriores a data de abertura da sessão pública, 

devendo a impugnação ser enviada em anexo de e-mail até 

07/03/2022, às 17:00. 

c) Dos atos decorrentes do procedimento de contratação cabe recurso 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da 

intimação/publicação do ato impugnado. 
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No ITEM VII – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME E DA 

PROPOSTA DE PREÇOS, 

Onde se lê: 

A apresentação das propostas na Tomada de Preço será feita no dia 

06/03/2022 no que se refere aos “Documentos de Habilitação”, devendo 

ser enviados para o e-mail administrativo@asperqd.org.br. No dia 

09/03/2022, às 10:00, na sede da ATI ASPERQD1, com endereço na 

Estrada Tronco Degredo x Povoação, na Comunidade Quilombola de 

Degredo, Pontal do Ipiranga, Zona Rural do Município de Linhares- ES, 

deverá ser feita a entregua física do envelope de “Proposta de 

Preços”, lacrado e devidamente identifcado por cada participante. 

Leia-se: 

A apresentação das propostas na Tomada de Preço será feita no dia 

08/03/2022, no que se refere aos “Documentos de Habilitação”, 

devendo ser enviados para o e-mail administrativo@asperqd.org.br. No 

dia 09/03/2022, às 10:00, na sede da ATI ASPERQD2, com endereço na 

Estrada Tronco Degredo x Povoação, na Comunidade Quilombola de 

Degredo, Pontal do Ipiranga, Zona Rural do Município de Linhares- ES, 

deverá ser feita a entrega física do envelope de “Proposta de Preços”, 

lacrado e devidamente identificado por cada participante. 

As demais disposições permanecem inalteradas. 

 

Território Quilombola de Degredo, Linhares/ES, 07 de março de 2022. 

 
1 Localização disponível em: https://www.google.com/maps/place/ATI+ASPERQD+-
+Associação+dos+Pescadores+e+Extrativistas+e+Remanescentes+de+Quilombo+do+Degredo/@-
19.2356603,-39.7234161,15.31z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1f356cb843783ad7!8m2!3d-
19.3015129!4d-39.7198342 
 
2 Localização disponível em: https://www.google.com/maps/place/ATI+ASPERQD+-
+Associação+dos+Pescadores+e+Extrativistas+e+Remanescentes+de+Quilombo+do+Degredo/@-
19.2356603,-39.7234161,15.31z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1f356cb843783ad7!8m2!3d-
19.3015129!4d-39.7198342 
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