Cotação Prévia de Preço n° 26/2010
Convênio Fundação Banco do Brasil / BNDES/ IMCA
Projeto: Implantação de 200 unidades da tecnologia social Produção Agroecológica Integrada e
Sustentável – PAIS no estado do Mato Grosso.
Menor Preço

O Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA, com sede na Rua Capitão Porfírio 1677 sala 22Centro - Fones: (51) 3649.6087 - 3649.2440 - e-mail: morrodacutia@morrodacutia.org - CEP 95780-000 Montenegro - RS, inscrito no CNPJ sob nº 00.375.555/0001-18, nos termos da Portaria Interministerial
Nº 127, de 29 de maio de 2008, que estabelece normas para execução do disposto no Decreto no 6.170,
de 25 de julho de 2007 , convida Vossa Senhoria a participar de NEGOCIAÇÃO referente a Cotação
Prévia de Preço nº 26/2010:

Considerando que os valores máximos para o objeto desta Cotação definidos contratualmente no
Convênio firmado entre Fundação Banco do Brasil, BNDES e IMCA, para Veículo comum é de R$
27.340,20 (vinte e sete mil trezentos e quarenta reais e vinte centavos) e para Veículo Utilitário R$
33.032,50 (trinta e três mil e trinta e dois centavos e cinqüenta centavos);

Considerando a necessidade imperiosa dos valores se restringirem as verbas do CONVÊNIO e a
impossibilidade da conveniada de alterar estes;
Considerando o artigo 48 da Lei Federal 8.666, por analogia, que dispõe no parágrafo § 3º que: “Quando
todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração
poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de
outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso de convite, a redução
deste prazo para três dias úteis.”
Convidamos esta empresa a apresentar nova proposta de veículo de acordo com parâmetros financeiros
estabelecidos no referido convênio dentro do prazo de três dias úteis a contar de 27 de janeiro de 2011.
Certos de sua participação,
Montenegro, 26 de janeiro de 2011.

Stéfano Ilha Dissiuta
Coordenador Instituto Morro da Cutia de Agroecologia - IMCA
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