
 

 

CARTA CONVITE COTAÇÃO DE PREÇO 
CONVÊNIO SICONV Nº 843478/2017. Nº DO PROGRAMA 4420420150002. Nº DO ÓRGÃO 00004/2017. 

Nº DO PROCESSO 02000.000155/2016-47. Nº DA PROPOSTA 047710/2015 

 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste apresentar o Instituto Etnia Planetária - 

IEP, organização sem fins lucrativos inscrita no CNPJ nº 07.174.223/0001-14, com endereço na 

BR 116, n. 2775, Bairro Lourdes, Caxias do Sul, RS. CEP: 95070-070, que se consagrou 

escolhido para executar o Projeto de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente para 

Produção de Água na Bacia Hidrográfica do Gravataí, na APA do Banhado Grande, através do 

Edital nº 001/2015 do Fundo Nacional do Meio Ambiente. A proposta aprovada pelo IEP 

(047710/2015) pode ser visualizada no portal do SICONV (http://portal.convenios.gov.br/acesso-

livre), Órgão da Proposta: 44204 (FNMA), e nome do proponente, Instituto Etnia Planetária. Tem 

como objetivo recuperar 710,10 hectares pertencentes ao bioma Mata Atlântica e Pampa, em 

áreas de preservação permanente (margens e nascentes) na APA DO BANHADO GRANDE 

(NASCENTE DO RIO GRAVATAÍ E BANHADOS FORMADORES), região Metropolitana de 

Porto Alegre.  

 

 

Para execução do convênio nº 843478/2017, encaminhamos o CONVITE para apresentação 

de propostas, conforme objeto abaixo: 

 

 

 

FORNECIMENTO DE ITENS 

01/2018 Aquisição de materiais para instalação do viveiro temporário 

02/2018 Aquisição de 136 kg de sementes florestais 

03/2018 Aquisição de 12 kg de sementes de maracujá e mamão 

04/2018 Aquisição de materiais não permanentes para produção de mudas 

05/2018 Aquisição de insumos para germinação das sementes e produção de mudas  

06/2018 Aquisição de materiais de expediente 

07/2018 Aquisição de passagens aéreas 

08/2018 Diárias 

09/2018 Aquisição de container para depósito 

10/2018 Aquisição de equipamento e material permanente para acondicionamento  

11/2018 Aquisição de veículos para as atividades do projeto  

12/2018 Aquisição de combustível para deslocamento dos veículos do projeto 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA 

11/2018 Contratação de Serviços de Coordenação - CLT 

12/2018 Contratação de Viveirista - CLT 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA 

13/2018 Prestação de Serviços de Sinalização de 2 veículos 

14/2018 Prestação de Serviços de Construção do Viveiro 

15/2018 Prestação de Serviços de Contabilidade 

16/2018 Prestação de Serviços de Criação e Manutenção de Plataforma Web do projeto 

17/2018 Prestação de Serviços para Reuniões e Instalação do Balcão 

18/2018 Prestação de Serviços de Seguro Veicular 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Prazo para apresentação das propostas:   

As empresas/profissionais interessados em participar do processo de cotação deverão 

solicitar através do e-mail 843478@etniaplanetaria.org os termos de referência com as 

especificações dos materiais e serviços até o dia 20/01/2018 Para dúvidas, 

esclarecimentos e solicitações de documentos complementares, favor entrar em contato 

pelo telefone 54.991938076, ou através do e-mail etniaplanetaria@etniaplanetaria.org 

ou 843478@etniaplanetaria.org.  

  

  

• Instruções e Condições Gerais:   

A proposta deverá ser elaborada conforme modelo anexo, em papel timbrado da 

empresa/profissional, contendo necessariamente as seguintes informações:  

• Razão Social, Nome Fantasia, Nome do Profissional 

• Endereço Completo  

• Carimbo com o CNPJ/ número do CPF  

• Nome do representante legal e CPF 

• Proposta comercial contendo preço total, preço dos itens por lotes, impostos 

incidentes (INSS/FGTS/ISS) e condições de pagamento.   

• Validade da proposta – não inferior a 30 dias.  

• Assinatura do representante legal  

  

 

 

Para participar, no caso de pessoas jurídicas, a empresa deverá estar em dia com suas 

obrigações fiscais e trabalhistas, anexando as certidões que comprovem tal situação:  

  

• Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ;  

• Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual (Certidão Estadual);  

• Prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal (Certidão Municipal);  

• Regularidade com a Fazenda Federal e Previdência Social (Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União);  

• Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS);  

• Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa.  

• Declaração de não empregar menores de 18 anos ou em condições de trabalho 

escravo. 

  

O Regulamento de Aquisições/Contratações está disponível na página na internet: 

www.etniaplanetaria.org ou através do e-mail 843478@etniaplanetaria.org  
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