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I – SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DGM Nº 028/2021
Montes Claros, 03 de dezembro de 2021.
Prezado(s) Senhor(es),
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 SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO N.º 028/2021,
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.
II - OBJETO
Contratação de prestação de serviço de alimentação (coffeebreak), e sala de reunião, para a
realização de Reunião do Comitê Gestor Nacional em Brasília- DF para o público composto por
representantes das associações de povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas,
beneficiárias, do Programa de Investimento Florestal - DGM/FIP/Brasil cuja Agência
Executora Nacional é o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM.
III - PRODUTOS/QUANTIDADES
A empresa deverá apresentar sua proposta conforme os quantitativos e especificações abaixo
discriminados:

1. SERVIÇOS
ORDEM

ITEM

DESCRIÇÃO
- Dia 13/12/2021 das 08:00 as 18:00 - Uma sala climatizada com capacidade

1

Sala
de para 25 (vinte e cinco) pessoas com acesso à internet sem fio e com projetor
reunião
multimídia.
com
- Dia 14/12/2021 das 08:00 as 18:00 - Uma sala climatizada com capacidade
projetor

para 25 (vinte e cinco) pessoas com acesso à internet sem fio e com projetor
multimídia.
Serviço de coffeebreak- para 25 (vinte e cinco) pessoas
Será servido no dia 13 de dezembro, no período da manhã por volta das

Coffeebre 10:00h ou 10:30h e no período a tarde por volta das 15:30 ou 16:00.
ak
Serviço de coffeebreak- para 25 (vinte e cinco) pessoas

2

(manhã e Será servido no dia 14 de dezembro, no período da manhã por volta das
tarde)
10:00h ou 10:30h e no período a tarde por volta das 15:30 ou 16:00.
*Incluir garrafa de café e água mineral na sala de reunião nos 2 dias.

IV - ENQUADRAMENTO
Componente 2 - Capacitação e Fortalecimento Institucional

V - 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.
VI - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar as empresas que atuam no ramo de atividade pertinente ao objetivo da
presente licitação.
Não poderão participar as empresas que tenham sido declaradas inelegíveis pelo Banco
Mundial.
Não poderão participar duas ou mais empresas de um mesmo grupo econômico.

VII - PAGAMENTO
O fornecedor deverá apresentar as condições de pagamento, que será realizado através da
emissão de Nota Fiscal, após Ordem de Fornecimento enviada pelo CAA/NM.
As despesas 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.
VIII - PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO
A Cotação de preços deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, com identificação
do funcionário responsável pela cotação, carimbada (quando possível), ou em documento que
contenha identificação do fornecedor e do funcionário responsável pela cotação, conforme
Anexo I – Formulário de Cotação.
Cada licitante poderá apresentar apenas uma cotação, constando o preço unitário e total.

IX - ENTREGA DA PROPOSTA/COTAÇÃO
A Cotação de preços deverá ser entregue ao Setor de Licitações do Programa DGM/FIP/Brasil
EXCLUSIVAMENTE pelo endereço de e-mail compras@caa.org.br , impreterivelmente até
às 17:00 h do dia 07 de dezembro de 2021.
Esclarecimentos podem ser solicitados, conforme abaixo, até as 16h00min do dia 07 de dezembro
de 2021
Fone: (38) 3218-7700 Setor de Licitações Projeto DGM/FIP/Brasil.

X - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS
Prazo de Entrega: reunião e coffee break nos dias 13 e 14/12/2021 no estabelecimento vencedor.

XI - RESULTADO
O resultado deste PROCESSO será encaminhado a todos os participantes via correio
eletrônico, pelo Setor de Licitações do Programa DGM/FIP/Brasil.

Montes Claros, 03 de dezembro de 2021.

Anexo I - Modelo de Formulário de Cotação
FORMULÁRIO DE COTAÇÃO
Ao CAA/NM – Projeto DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação n.º TF018765

_________/______/__________
Prezados Senhores,
Apresentamos a V.Sª. nossa Cotação de preços para fornecimento locação de
sala de reunião e serviço de coffee break nos dias 13 e 14/12/2021, nos termos desta
solicitação de cotação 028/2021

1. SERVIÇOS
ORDEM

1

ITEM

DESCRIÇÃO

- Dia 13/12/2021 das 08:00 as 18:00 - Uma
sala climatizada com capacidade para 25
Sala
de (vinte e cinco) pessoas com acesso à internet
reunião com sem fio e com projetor multimídia.

projetor

- Dia 14/12/2021 das 08:00 as 18:00 - Uma
sala climatizada com capacidade para 25
(vinte e cinco) pessoas com acesso à internet
sem fio e com projetor multimídia.
Serviço de coffeebreak- para 25 (vinte e
cinco) pessoas

Será servido no dia 13 de dezembro, no
período da manhã por volta das 10:00h ou
10:30h e no período a tarde por volta das
Coffeebreak 15:30 ou 16:00.

2

(manhã
tarde)

e

Serviço de coffeebreak- para 25 (vinte e
cinco) pessoas
Será servido no dia 14 de dezembro, no
período da manhã por volta das 10:00h ou
10:30h e no período a tarde por volta das
15:30 ou 16:00.
*Incluir garrafa de café e água mineral na sala
de reunião nos 2 dias.

VALOR TOTAL/PREÇO GLOBAL

VALOR POR EXTENSO:

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

A validade da Cotação deverá ser, no mínimo, até dia 10/12/2021 ou seja, 03 (três) dias corridas
da data limite de envio da Cotação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas nas condições
desta Solicitação de Cotação e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e
responsabilidades especificadas.
Declaramos que NESTA COTAÇÃO 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.

Carimbo (quando houver), CNPJ e Assinatura Fornecedor Licitante
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo
determinado no documento de convocação, e para esse fim forneceremos os seguintes dados da
empresa e do representante legal (dados fornecidos somente pelo licitante vencedor):
Razão Social:
CNPJ/MF:
Endereço:
Conta Corrente:
Representante Legal:
Nome:
Endereço:
CPF:
RG:

