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FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS – CNPJ: 25.579.707/0001-25 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2019 – PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 004/2019 
TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – SICONV 839453/2016 

Nº PROPOSTA 046609/2015 
 

Objeto: fornecimento de 02 (pneus) novos (não remold), com válvulas (bicos), especificação 265/70 R 
16 ATR (all terrain). 
Obs.: os pneus deverão ser instalados no veículo da frota da Fundação Biodiversitas. 
 

Prazo de fornecimento: imediato após pedido/ordem de compra.  
 

Justificativa: A presente contratação visa cumprir o objeto do Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 
08/2016 - SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015, celebrado entre a Fundação Biodiversitas 
com a União por intermédio do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA/MMA, conforme consta 
no Plano de Trabalho. A presente Cotação Prévia de Preço é regida pelo Decreto Federal nº 8726 de 
27.04.216, Lei 13.019, de 31/07/2014. 
 

Recurso Financeiro/Dotação orçamentária: Termo de Colaboração MMA/FNMA nº 08/2016 - 
SICONV 839453/2016, proposta nº 046609/2015 
Tipo da despesa: Administrativa 
Descrição da despesa: Veículo (manutenção, pneus, troca de óleo, impostos obrigatórios, etc) 
Código da natureza da despesa: 3390.3999 
Nome da Natureza de despesa: outros serviços de terceiros – pessoa jurídica 
Unidade de fornecimento: UN 
 

Critério: MENOR PREÇO. As propostas de preços serão julgadas e classificadas de acordo com o 
menor preço unitário/global e não podendo exceder a R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) o valor 
global. Em caso de empate a escolha será por sorteio. 
No preço global estarão compreendidos e diluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como frete, 
impostos, taxas, contribuições, tributos, encargos sociais, tributários, previdenciários e trabalhistas e outros 
referentes aos fornecimentos dos produtos objeto do presente processo de cotação. 
 

Proposta de preço: o fornecedor poderá usar o Anexo I para emitir a proposta de preços e a validade da 
proposta é de no mínimo de 20 (vinte) dias. 
 

Pagamento: será realizada por OBTV – Ordem Bancária de Transferência Voluntária, na conta 
corrente de titularidade do fornecedor vencedor, em até 05 (cinco) dias do recebimento da nota fiscal e 
após o “ateste/aceite” de satisfatório atendimento pela Fundação Biodiversitas. As cotações devem ser 
enviadas para os e-mails elder@biodiversitas.org.br e karen@biodiversitas.org.br até as 18h00 do dia 
27/06/2019. 
 

Data de lançamento da cotação prévia de preços: 27/06/2019 
Início do acolhimento das propostas de preços: 27/06/2019 
Data e horário limite do acolhimento das propostas: 18:00 horas do dia 27/06/2019 
Divulgação do resultado e homologação: 28/06/2019 
 

A presente Cotação Prévia de Preços poderá ser acessada no site www.biodiversitas.org.br/aguacorrente, 
onde será divulgado o resultado do julgamento das propostas. Informações podem ser obtidas pelos e-
mails: elder@biodiversitas.org.br ou karem@biodiversitas.org.br ou pelo telefone 31-3653-7795. 
 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2019                                                                                     

                                                          
Helder Galvão Pereira                                                    Karen Lissa Goodwin 
Coordenador Administrativo                                        Coordenadora Técnica 
Presidente da Licitação 
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(de preferência emitir em papel timbrado ou com logomarca) 

 
PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO I 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2019 – PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 004/2019 
TERMO DE COLABORAÇÃO MMA/FNMA nº 08/2016 – SICONV 839453/2016 

Nº PROPOSTA 046609/2015 
 

 
DADOS DA EMPRESA:   
Razão Social:  
CNPJ nº 
Inscrição municipal:                                          Inscrição estadual:  
Endereço:  

 

DADOS DO REPRESENTANTE:  
Nome:                                                                CPF nº: 
Cargo:  
  
DADOS BANCÁRIOS:  
Nome do Banco e nº:  
Nome da Agência e nº:  
Número da Conta-Corrente (de titularidade da razão social):  
  
Proposta de Preços: 

Item/ Descrição Preço unitário 
(R$) 

Quantidade 
(un) 

Preço total 
(R$) 

Pneu novo (não remold) com válvula (bico), 
especificação 265/70 R 16 ATR (all terrain), 
marca _____________ 
 

  
02 (dois) 

Total  
 
Valor total global: R$ _________ (valor por extenso) 
No preço estão compreendidos e diluídos todos os custos diretos ou indiretos para o fornecimento dos 
produtos. 
 
 
Validade da proposta: ___ dias. 
 
 
 
 

(Local, data, nome do responsável pela proposta/cotação)   
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