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Cotação 06/2020 
 

Termo de Colaboração nº 16.614/2020 
 
 

Referência: Aquisição de um veiculo 1.0 total flex com 04 
(quatro portas) modelo 2021 para o projeto Ascender, 
celebrado junto ao Ministério da Cidadania 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezadas Senhoras e Prezados Senhores, 
 
 
 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL, vem pelo presente, convidar V.Sª a fazer parte do processo seletivo que tem por 
finalidade a compra de um veículo zero quilometro para a utiliazação das atividades do Projeto Ascender. 
 
Certos da compreensão de todos, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 
necessárias. 
 
 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de Fevereiro de 2021 
 
 

_________________________________ 
Patrícia Cesário Coimbra 
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TERMO DE REFERÊNCIA - Condições de Fornecimento 
 

1. Natureza do projeto: envolvidos, antecedentes e condições gerais. 

A ASSOCIAÇÃO PONTO CULTURAL, é uma associação civil, sem fins lucrativos, que atua na área de assistência 
social, esporte e lazer, há mais de vinte e sete anos e tem como foco principal o lazer como fatos de 
desenvolvimento de caráter cultural, recreativo, esportivo, assistencial, filantrópico, educativo e de prevenção a 
drogas. 

 
O Objetivo do Termo de Fomento em parceria com a Ministério da Cidadania é o Projeto Ascender, o qual tem 

como objeto  a implementação  de Rede Intersetorial de Prevenção sobre  Drogas no município de  Belo Horizonte, 

por meio de: articulação de parceiros para a formação da rede intersetorial de prevenção, aplicação das medidas 

de prevenção e capacitação para o enfrentamento às drogas e aprimoramento das oficinas de música, esporte e 

dança com novos equipamentos. 

2. Justificativa: 
 

Tendo em vista os objetivos do projeto Ascender como implementação de uma Rede Intersetorial de Prevenção 

sobre Drogas, bem como a articulação para a formação da rede e o aprimoramento das oficinas de música, esporte e 

dança, faz-se necessário à aquisição de um veículo zero para fins de aplicação das ações de execução dos objetivos 

do projeto Ascender. 

O veículo promoverá maior segurança e economia nas ações do projeto, de forma a possibilitar melhor logística e 

redução de custos. Tendo em vista que, a cidade de Belo Horizonte possui várias unidades de assistências social e 

familiar e só o CRAS 34 unidades, além de outros conselhos, escolas e entidades que serão beneficiadas por este 

projeto. 

 Quadro de Pesquisa de Preço: 

Nº Especificação do Item/Serviço QUANT. 
VALOR MÉDIO COTADO 

Valor Unitário Valor Total 

1 Veiculo Zero quilometro, 4 portas, modelo 2021.  
1 

 R$      
48,900,00 

 R$ 
48.900,00  

 
 
 

3. Além do valor do veiculo, serão levados em consideração as comparações em relação à segurança, 

consumo, conectividade, conforto, pacote de série, valor de revenda, espaço  interno e porta malas. 

4. As cotações financeiras devem ser enviadas até o dia 04 de fevereiro de 2021 para os e-mails 

associaçãopontocultural1998@gmail.com e pcultural@yahoo.com.br  juntamente com o 

Contrato ou Estatuto Social do Proponente, bem como com a Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ). 

5. O resultado será comunicado nas redes sociais da entidade. 
 

 
Belo Horizonte - MG, 02 de fevereiro de 2021. 

 
 

_________________________________ 
Patrícia Cesário Coimbra 

Presidente 
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