Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM
Departamento de Licitações
Comissão de Licitação
SHOPPING N.º 004/2017
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ACORDO DE DOAÇÃO – TF018765 - BANCO MUNDIAL
Prezado(a) Senhor(a),
O CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS – CAA/NM, através da
Comissão de Licitação, convida Vossa(s) Senhoria(s) para apresentar Cotação de Preço para o processo
licitatório denominado SHOPPING N.º 004/2017, de acordo com as Diretrizes para Aquisições de Bens,
Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do BIRD e Crédito e Doações da AID pelos
mutuários do Banco Mundial.
OBJETO
Aquisição de equipamento ar-condicionado piso/teto split, para adequação da sala de reuniões do Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas, para uso do Comitê Gestor Nacional e Equipe Chave e de Apoio
do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil cuja Agência Executora Nacional é o Centro de
Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM.
PRODUTOS / QUANTIDADES
Item nº

01

Breve Descrição

Unidade Quantidade

Ar condicionado split, piso-teto; capacidade:
36.000 btus, Selo Procel (Inmetro): categoria
A, operação frio, tensão 220V/monofásico,
baixo nível de ruído, utilização de gás
ecológico, controle remoto com display
digital, gabinete externo anticorrosivo, sistema
Unid
de filtros para remoção de impurezas, função
turbo, função ventilar, função swing,
comprimento máximo da tubulação: 20
metros, desnível máximo: 10 metros;
certificado de garantia e manual de instruções
em português.

1

Prazo de
Entrega

Local de
Entrega

Até
28/08/2017

Montes
Claros/MG

ENTREGA DO PRODUTO
Prazo de Entrega dos Produtos: até trinta dias, após envio da Ordem de Fornecimento.
Entrega do bem deverá ser realizada em dias úteis e no seguinte período comercial: das 08h30 às
12h00 e das 14h00 às 17h30.

Local de Entrega: Rua Doutor Veloso, N. 151 – Centro – Cidade de Montes Claros – Minas Gerais.
CEP: 30.400-074
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O critério para avaliação das propostas/cotações de preços será o de menor preço global (incluindo todos os
impostos), condicionado ao atendimento substancial desta Especificação Técnica.
PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, em até 15 (quinze) dias corridos após o aceite da Nota Fiscal pelo CAA/NM.
Os custos decorrentes da presente licitação correrão à conta do Centro de Agricultura Alternativa do Norte
de Minas – CAANM, por meio do Acordo de Doação N.º TF018765 – BANCO MUNDIAL, relativo ao
Mecanismo Dedicado de Doação (DGM) para Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais.
PROPOSTA/COTAÇÃO DE PREÇOS
A proposta/cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e/ou carimbo,
devidamente assinada por Representante Legal ou funcionário que tenha procuração específica para fazê-lo,
de acordo com modelo do Anexo 01 – Formulário de Oferta.
ENTREGA DA PROPOSTA
A proposta deverá ser entregue ao Setor de Licitações do Programa DGM/FIP/Brasil – Rua Doutor Veloso,
N. 151 – Centro – Montes Claros/MG, CEP: 39400-074 ou pelo endereço de e-mail
licitacoesdgm@caa.org.br , impreterivelmente até às 18:00h do dia 28 de julho de 2017.
Esclarecimentos podem ser solicitados, conforme abaixo, até as 12h00 do dia 27 de julho de 2017.
E-mail:
Fone:

licitacoesdgm@caa.org.br
(38) 3218-7700 Setor de Licitações Projeto DGM/FIP/Brasil.

A entrega dos produtos comprados deverá ser efetuada em até 30 (trinta) dias, no referido endereço
acima, mediante envio de ordem de fornecimento.
RESULTADO
O resultado deste SHOPPING será encaminhado a todos os participantes via correio eletrônico, pelo Setor de
Licitações do Programa DGM/FIP/Brasil.

Montes Claros - MG, 19 de julho de 2017.

ANEXO 01
FORMULÁRIO DE OFERTA
Ao CAA/NM – Projeto DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação n.º TF018765 – BANCO
MUNDIAL
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sª. nossa proposta/cotação de preço para o fornecimento de
equipamento de ar condicionado, no valor de R$ _________,_____ (valor por extenso), nos termos
deste Shopping N.º 004/2017.
Item nº

01

Descrição Produto

Unidade Quantidade

Ar condicionado split, piso-teto; capacidade:
36.000 btus, Selo Procel (Inmetro): categoria
A, operação frio, tensão 220V/monofásico,
baixo nível de ruído, utilização de gás
ecológico, controle remoto com display
digital, gabinete externo anticorrosivo, sistema Unid
de filtros para remoção de impurezas, função
turbo, função ventilar, função swing,
comprimento máximo da tubulação: 20
metros, desnível máximo: 10 metros;
certificado de garantia e manual de instruções
em português.

Valor
Unitário
R$

Valor Total
R$

01

TOTAL
O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 30 (trinta) dias corridos,
contados da data limite fixada para envio das propostas (28/07/2017).
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas nas
condições deste shopping e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades
especificadas.
Declaramos que nesta proposta estão incluídas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como custo de transporte para entrega do(s) produto(s) no
local indicado, gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, encargos
sociais e trabalhistas incidentes ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem
quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente
concedidos.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregar o produto
determinado no documento de Especificação Técnica, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:
CNPJ/MF:

Endereço:
Tel./Fax:
CEP:
Cidade:
UF:
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dados do Representante Legal da Empresa:
Nome
Endereço:
CEP:
Cidade:
UF:
CPF/MF:
Cargo/Função:
RG nº:
Expedido por:
Naturalidade:
Nacionalidade:

Carimbo com CNPJ e Assinatura Fornecedor Licitante

