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COTAÇÃO DE PREÇO nº 003/2014 
 
 
A Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB) – Entidade Privada Sem 
Fins Lucrativos, inscrita no CNPJ: 03.425.488/0001-97, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará a COTAÇÃO DE PREÇO 003/2014, do Projeto de Elaboração 
Participativa de Planos Territoriais de Desenvolvimento das principais cadeias produtivas, 
de dinamização de programas de comercialização, de adequação e fortalecimento dos 
empreendimentos econômicos, de estruturação de redes de cooperativas, Contrato de 
Repasse Nº 0334432-77/2010, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 
e a Caixa Econômica Federal, conforme as condições, critérios e prazos fixados no presente 
Termo de Referência, em cumprimento ao previsto no Decreto 6.170, de 2007 e na Portaria 
Interministerial 507, de 2011, com o objetivo de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM). 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa para FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), 
conforme especificações constantes no item 3 deste, para atender o Projeto Elaboração 
Participativa de Planos Territoriais de Desenvolvimento das principais cadeias produtivas, 
de dinamização de programas de comercialização, de adequação e fortalecimento dos 
empreendimentos econômicos, de estruturação de redes de cooperativas – Contrato de 
Repasse nº 0334432-77/2010. 
 
2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 

Item de 
Despesa 

Atividade Subitem 

5.3 Encontro sobre cooperativismo para dirigentes 
e técnicos 

5.3.7 

11.3 Encontro territorial de estruturação da rede de 
cooperativas locais 

11.3.5 

12.4 Encontro sobre cooperativismo entre dirigentes 
e técnicos 

12.4.7 

13.1 Assessoria às cooperativas de crédito para 
implantação das bases de serviços e apoio a 
expansão. 

13.1.2 

13.8 Seminário municipal/territorial de expansão do 
cooperativismo de crédito 

13.8.5 

 
3. DESCRIÇÃO DOS ITENS COM ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES 

 
3.1 A presente COTAÇÃO DE PREÇO refere-se aos seguintes Serviços: 
 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM A SER 
CONTRATADO 

QUANTIDADE LOCAL VALOR GLOBAL 
PREVISTO 

Fornecimento de Combustível 2.800 Feira de Santana R$ 8.400,00

 
 

 

Recebido em:_____/____/_____ 
 

 

Assinatura e Carimbo 
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3.2 Os Serviços a serem contratados devem apresentar as seguintes especificações: 
 

 
ITEM A SER CONTRATADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Fornecimento de Combustível Gasolina Comum, em conformidade orientações 
com a Agência Nacional de Petróleo, e estimativa 
de consumo a ser apresentada pela contratante. 

 
3.3 A contratação resultante deste processo de cotação está estimada em R$ 8.400,00 (oito 
mil e quatrocentos reais) devendo sua execução ser realizada até setembro de 2014, 
prorrogável mediante aditivo de contrato. 

 

3.4 O quantitativo descrito  no  presente  Termo  de  Referência  é  apenas  estimativo,  não 
vinculando a Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB) à obrigação 
de contratação de valor correspondente. 

 

3.5 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente COTAÇÃO DE PREÇO serão 
atendidas com recursos do Contrato de Repasse Nº 0334432-77/2010, celebrado entre a 
Associação das Cooperativas de Apoio a Economia Familiar (ASCOOB), o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário – MDA e a Caixa Econômica Federal. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 

 

4.1 Poderão participar desta COTAÇÃO DE PREÇO, os interessados pertencentes ao ramo de 
atividade relacionado ao objeto da COTAÇÃO DE PREÇO, conforme disposto nos respectivos 
atos constitutivos, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 
constantes deste Termo de Referência e seus Anexos, que satisfaçam as condições e 
disposições contidas neste Termo de Referência. 

 

4.2. As participantes da COTAÇÃO DE PREÇO deverão atender às condições deste Termo de 
Referência e seus anexos e apresentar os documentos nele exigidos, em original ou por 
qualquer processo de cópia, autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente. 

 

4.3. Não será admitida nesta cotação a participação de: 
 

4.3.1.   Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, 
liquidações, consórcio de empresas, e que sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si; 
4.3.2. Empresas ou cooperativas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer 
órgão da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal ou Empresas que estejam proibidas de contratar com a Administração 
Pública, em razão de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa 
ambiental, nos termos do artigo 72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605 de 1998; 

 

4.3.3. Empresas que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial; e 
 

4.3.4. Empresas ou cooperativas estrangeiras que não funcionem no País. 
 
 

5. ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

5.1. A proposta de preços escrita, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto 
ofertado, deverá ser formulada e enviada de acordo com este Termo de Referência, sem 
rasuras ou entrelinhas, rubricada em todas as páginas e assinada na última, com os valores 
unitário e total atualizados, contendo os seguintes dados: 
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5.1.1. Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ, banco, agência, conta 
corrente e praça de pagamento, nome e telefone do representante da empresa ou 
cooperativa. 

 

5.1.2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
abertura desta cotação de preços. 

 

5.1.3. Conter o valor unitário para cada item, contento a especificação clara, completa 
e minuciosa dos produtos ofertados, em conformidade com o solicitado neste Termo 
de Referência. 

 
5.2. A documentação exigida para participação nesta COTAÇÃO DE PREÇO deverá ser 
encaminhada, até às 18 horas do dia 30 de abril de 2014 conforme Termo de Referência para o 
seguinte endereço: 

 

Avenida Senhor dos Passos, nº 54 - Bairro: Serraria Brasil - CEP: 44.003-144 – Feira de 

Santana/BA. 
 

Tel: (75) 3614-7001 
 

email:  associacao@sistemaascoob.com.br 
 

6. JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

As propostas recebidas até o dia 30 de abril de 2014 serão avaliadas e o resultado final será 
apresentado no mesmo dia 30 de abril de 2014, através de contato telefônico, email ou sitio da 
entidade na internet. 

As propostas serão avaliadas pelo MENOR VALOR GLOBAL onde devem ainda ser especificados 
os valores unitários de cada item, desde que não haja nenhuma contradição, descumprimento ou 
dubiedade com relação ao atendimento das exigências apresentadas neste edital. 

 

7. DOCUMENTOS 

Será assinado um contrato com a presença da vencedora, em no máximo 24 (vinte e quatro 
horas), após divulgação do resultado final desta Cotação Prévia de Preço e serão exigidos, no ato 
da assinatura os seguintes documentos: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e a divida ativa da União – 

RECEITA FEDERAL 
c) Certidão Negativa de Débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros - 

INSS 
d)  Certificado de Regularidade do FGTS; 
e) Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais da Receita Estadual – Governo 

do Estado da Bahia; 
f) Certidão Negativa de Débitos relativos a tributos municipais da Receita Municipal – 

(Emitida pela prefeitura da sede da empresa). 

8. PAGAMENTOS 

O pagamento será efetuado até o 7º (sétimo) dia útil subsequente a prestação do serviço, após o 
“ateste” do satisfatório atendimento especificado e será feito em moeda corrente, por meio de 
ordem bancária. 
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9. RECURSOS FINANCEIROS 

 

Os recursos para custear as despesas descritas neste Termo correrão por conta do Contrato de 

Repasse Nº 0334432-77/2010, celebrado entre a Associação das Cooperativas de Apoio a 

Economia Familiar (ASCOOB), o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA e a Caixa 

Econômica Federal. 

 
 

 
Feira de Santana/BA, 23 de Abril de 2014. 
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(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS) 

 

 

ANEXO (MODELO DE PROPOSTA) 

 

 
 
A 
ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE APOIO A ECONOMIA FAMILIAR 

 

Avenida Senhor dos Passos, 54 – Serraria Brasil – CEP 44.003-144, Feira de Santana/BA 
 

 
 

Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: 

Fone/FAX: 

E-mail: 

Responsável: 
 

Para fins de pagamento: 
 

Banco _______________ Agência:________________  C/Corrente:______________ 
 

 
De acordo com o  Edital  de  Cotação  de  Preços  XXX/(ANO)  e  do  respectivo  Termo  de 

Referência, segue a proposta para prestação de serviço. 
 

 

Nossa proposta é de  R$  (valor  por  extenso)  para  a  (PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  OU 

FORNECIMENTO DE BENS), conforme o detalhamento a seguir. 
 

Detalhamento da Proposta e das condições de cumprimento do Contrato: 
 

a)  A  proposta  de  preços  escrita,  contendo  as  especificações  técnicas  detalhadas  do  

objeto ofertado, foi formulada e enviada de acordo com o Termo de Referência; 
 

b) O Prazo  de validade  da proposta  é de 60 (sessenta)  dias, a contar  da sua apresentação  
à ASCOOB; 

 

c)  A  proposta   contém   o  valor   unitário   para  a  (DESCRIÇÃO   DO  SERVIÇO   A  SER 

PRESTADO OU DO BEM A SER FORNECIDO); 
 

d) Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e  indiretos,  tributos,  encargos  sociais,  trabalhistas  e  previdenciários,  seguros,  taxas,  

lucro  e outros  necessários  ao  cumprimento  integral  do  objeto,  sendo  quaisquer  tributos,  

custos  e despesas  diretos  ou  indiretos  omitidos  da proposta  ou  incorretamente  cotados,  

considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou 

qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional; 
 

e) A proponente,  se contratada,  se compromete  a arcar  com  o ônus  decorrente  de 

eventual equívoco no dimensionamento  dos quantitativos  de sua proposta, inclusive  quanto 

aos custos variáveis decorrentes  de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los,  

caso o previsto inicialmente  em sua proposta não seja satisfatório  para o atendimento  ao 

objeto da Cotação. 
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f)  A  documentação  exigida  para  habilitação  nesta  Cotação  de  Preços  será  encaminhada  

à contratante no prazo e condições estipuladas no Edital. 
 
 

Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do edital e seus anexos. 
 

 
 

Local e data 
 

 
 


