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EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 002/2018 

Cotação Prévia de preços para contratação de prestadores de serviços 
TIPO: MELHOR TÉCNICA  

 

 
O Instituto APRECIA, entidade privada sem fins lucrativos, em atendimento ao disposto no 
Termo de Fomento nº 852916/2017, celebrado entre a Instituição e o Ministério do Trabalho e 
Previdência Social / Subsecretaria Nacional de Economia Solidária, torna pública a 
realização de Cotação Prévia de Preços e melhor técnica para prestadores de serviços, com 
objetivo de operacionalizar atividades firmadas no Projeto Nova Geração Solidária: Fomento a 
Redes de Cooperação Solidária – Empreendimentos Econômicos Solidários (Produção, 
Comercialização, Consumo Sustentável e Solidário). 
 
 
 1. OBJETIVO  
Seleção e contratação de prestadores de serviços para apoiar as atividades de execução do 
objeto do Termo de Fomento celebrado, para atender as demandas financeiras, administrativas 
e operacionais do Projeto, no Estado de Minas Gerais. 

 
2.  VAGAS 
Car 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA 
QUANTIDADE 

Articulador Social 30h/semanais 02 

Auxiliar Técnico em Gestão 30h/semanais 01 

Serviços Técnico Administrativo 40h/semanais 01 

Serviços Técnico Financeiro / Contábil 40h/semanais 01 

 
2.1 Poderão participar as pessoas jurídicas e físicas especializadas na prestação de serviços 
citadas que atenderem a todas às exigências aqui estabelecidas, sendo vedada a participação 
de consórcios.  
 
2.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem em Recuperação Judicial, 
falência decretada, concurso de credores, dissolução, liquidação bem como empresas 
estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública em geral.  
 
2.3  A participação nesse certame implicará na aceitação de todas as condições estabelecidas 
no presente instrumento.  
 
 
3. ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DAS FUNÇÕES 
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Fu3.1 Articulador Social 
 

Funções 

Fortalecer os grupos  de economia solidária atendidos;  contribuir para a articulação das redes 
de cooperação na sua região de atuação; articular-se com parceiros locais visando o 
desenvolvimento participativo das ações previstas; promover a integração de parceiros, 
beneficiários, comunidade e Bases de Apoio e de Assessoria Técnica, Gerencial e 
Administrativa a Redes de Cooperação Solidária e Ponto de Comercialização no município 
sede;  realizar reuniões e encontros com os atores sociais envolvidos; planejar e organizar a 
execução das atividasdes operacionais do Projeto envolvendo infraestrutura, planejamento e 
logística; acompanhar e avaliar ações previstas no plano de trabalho, atuando de forma a 
atender com agilidade, qualidade e segurança as demandas observadas “in loco”; divulgar as 
políticas públicas de apoio aos empreendimentos econômicos solidários e seus integrantes; 
elaborar relatórios e pareceres. 

Requisitos exigidos 

Ter experiência comprovada na área de atuação; ter experiência em processos de articulação 
e movimentos sociais ligados aos temas da Economia Solidária e políticas públicas; 
compreender a dinâmica de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil –OSC; 
domínio dos principais recursos da informática: ter disponibilidade para viagens; possuir curso 
superior completo. 
Perfil:  
Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; ter capacidade de trabalho em equipe e 
de aposta no diálogo social; ter habilidade em processos de articulação e mobilização social. 

 
1 Fu3.2 Serviços de Auxíliar Técnico em Gestão 
 

Funções 

Auxiliar e colaborar nas tarefas gerenciais e técnicas do Projeto; auxiliar no planejamento, 
organização, acompanhamento e avaliação das atividades previstas no plano de trabalho de 
forma que sejam desenvolvidos de acordo com o estatuto, regulamentos e recomendações da 
APRECIA, Ministério do Trabalho e Previdência Social / Subsecretaria Nacional de Economia 
Solidária e entidades parceiras, assegurando o cumprimento de prazos e metas; auxiliar as 
coordenações das Redes apoiadas nas estratégias de gerenciamento e comercialização e 
apoiar na divulgação dos produtos; articular com órgãos parceiros, fornecendo informações, 
esclarecimentos e dados, participando de reuniões, debates e atividades relacionadas ao 
Projeto; representar a APRECIA quando solicitado. 

Requisitos exigidos 

Ter experiência comprovada na área de atuação; ter experiência em processos de articulação 
e movimentos sociais ligados aos temas da Economia Solidária e políticas públicas; 
compreender a dinâmica de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil –OSC; ter 
disponibilidade para viagens; possuir Ensino Médio Completo. 
 
Perfil:  
Senso de organização; capacidade de planejamento e acompanhamento; capacidade de 
desempenho de múltiplas tarefas;  comunicabilidade; habilidades proativas verbais e escritas;  
ter capacidade de trabalho em equipe e de aposta no diálogo social; ter habilidade em 
processos de articulação e mobilização social. 

 
 
Fu3.3 Serviços Técnico Administrativo 
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Funções 

Realizar e controlar as atividades administrativas do Projeto, atuando de forma 
conjunta com a área financeira; gerenciar informações e dados próprios da área de 
acordo com a legislação vigente e orientações do MTE/SENAES, de forma ágil e 
dentro dos prazos estabelecidos; realizar atividades rotineiras de controle e gestão do 
Projeto; auxiliar nos aspectos de logística, infraestrutura, recursos humanos e 
organição do trabalho; apoiar nos eventos e atividades relacionadas à divulgação e 
comercialização dos produtos dos EESs; prestar assessoria às Bases de Apoio e de 

Assessoria Técnica, Gerencial e Administrativa a Redes de Cooperação Solidária e Ponto de 
Comercialização nos municípios envolvidos.  
Requisitos exigidos 

Ter conhecimento em Economia Solidária e da área administrativa; compreender a dinâmica 
de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil –OSC, SINCOV, legislação e 
manuais técnicos que regem o setor; ter domínio de informática (Word e Excel); ter 
disponibilidade para viagens; possuir Ensino Superior completo. 
 
Perfil:  
Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; ter capacidade de trabalho em equipe e 
de aposta no diálogo social; ter senso de organização, concentração, iniciativa, dinamismo; 
ética e cooperação e conhecimento das questões que envolvem a área administrativa de 
OSCIPs. 

 
3.4  Serviços Técnico Financeiro 

 

Funções 

Realizar e controlar as atividades financeiras do Projeto; realizar conciliação bancária 
e fluxo de caixa; efetuar o pagamento de contas relativas ao Projeto, incluindo 
fornecedores, prestadores de serviços, quadro de colaboradores, etc.; efetuar 
compras e licitações; preencher, emitir cheques e outros documentos afins, 
providenciando assinatura do Gestor do Projeto; fornecer apoio aos EESs e Redes 
envolvidas; elaborar relatórios financeiros; gerenciar informações e dados próprios da 
área de acordo com a legislação vigente e orientações do MTE/SENAES, de forma 
ágil e dentro dos prazos estabelecidos. 
Requisitos exigidos 

Ter conhecimento em Economia Solidária e ter domínio da área de gestão financeira; 
compreender a dinâmica de funcionamento das Organizações da Sociedade Civil –OSC, 
SINCOV, legislação e manuais técnicos que regem o setor; ter domínio de informática (Word e 
Excel); experiência comprovada com sistema OBTV; ter disponibilidade para viagens; possuir 
Ensino Superior completo. 
Perfil:  
Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral; ter capacidade de trabalho em equipe e 
de aposta no diálogo social; ter senso de organização, concentração, iniciativa, dinamismo; 
ética e cooperação e conhecimento das questões que envolvem a área financeira de OSCIPs. 

 
 
4. INSCRIÇÕES (encaminhamento de currículos) 
 
Os interessados devem encaminhar: 
- Suas propostas com currículo de quem efetivamente prestará o serviço anexado  
Ou 

http://www.aprecia.org.br/


 
 
 
 

 
INSTITUTO APRECIA - CPF nº 07.098.076/0001-40 

Rua São Paulo, 146 – Bairro Joá – Lagoa Santa/MG- CEP 33400-000 
www.aprecia.org.br  -  aprecia@aprecia.org.br 

31 4101-5499  -  31 99333-5976 

 -Encaminhar somente seu currículo + cadastro de inscrição CNPJ + Apresentação da 
empresa. 
Os quais deverão ser encaminhados via correio eletrônico até às 23h59 do dia 14 de Maio de 

2018 para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br colocando no assunto do e-mail: EDITAL DE 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 002/2018– [Vaga pretendida].  Exemplo: ˜ EDITAL DE 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 002/2018–Serviços Técnico Financeiro”. 
 
Observações:   

 

− Curriculo Simples, sem anexos, mencionando o(s) cargo(s) pretendido(s).  A 
documentação comprobatória será apresentada por ocasião da entrevista 
pessoal. 

− Apresentação da empresa: De 1 a 2 Laudas, com apresentação das atividades da 
empresa, suas principais experiências e qualquer outr ainformação que julgue 
necessário para enfatizar os diferenciais da mesma. 

 
 

As(os) prestadores(os) que tiverem seus currículos ou proposta selecionados serão 
informadas(os) por e-mail e/ou por telefonema, sobre os horários das entrevistas. 
 
 
 
5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

01 Análise de proposta ou curricular 

02 Entrevista individual (Feita presencialmente ou por vídeo 
conferência) para observação dos seguintes aspectos: 

− Experiência profissional 

− Capacidade de relacionamento com diversos segmentos sociais 

− Relacionamento interpessoal 

− Capacidade para trabalho em equipe 

− Postura ética 

− Capacidade de observação, planejamento e organização 

− Capacidade de resolução de conflitos 

− Afinidade com a área social 

Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que não atendam 
quaisquer dos requisitos definidos nesse Edital. 

 
 
 
 
5.1 Cronograma do processo  
 

FASE PERÍODO / DATA 

Recebimento de Currículos/ propstas por 
e-mail: 

Até 14/05/2018 

Entrevistas (Presenciais ou Video 
Conferência) 

De 14/05/18 a 15/05/18 

Resultado Final 15/05/18 
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6.  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
6.1. Esta Cotação Prévia de Preços é do tipo menor preço e técnica oferecido sobre o valor 
máximo mensal especificado no convênio, por 24 meses.  
 
6.2. . Em relação a melhor técnica serão avaliados: 
 

− experiência profissional;  

− competência técnica; 

− capacidade de atendimento em todas as áreas;  

− disponibilidade de atendimento; 

− metodologia de trabalho. 
 
Portanto, a seleção das propostas será realizada por intermédio de análise e avaliações 
comparativas, através da comprovação de experiência e qualificação da equipe. 
 

Comprovação da experiência profissional da empresa 
por tempo nas áreas afins do presente objeto 

Pontuação 

Mais de 11 anos ........................................................... 
De 05 a 10 anos .......................................................... 
De 03 a 05 anos .......................................................... 
De 02 a 03 anos .......................................................... 
De 01 a 02 anos .......................................................... 
Até 01 anos ................................................................. 

10 
07 
05 
03 
02 
01 

Profissionais / Equipe Pontuação 

Profissional com graduação na área ............................. 
Profissional com pós-graduação na área ...................... 
Profissional com mestrado na área ................................ 

01 
02 
03 

 
 
6.3. Esta Cotação Prévia de Preço é do tipo melhor técnica e melhor preço, juntamente com a 
análise da experiência anterior da empresa / ou prestador de serviços, quanto ao objeto 
contratado. Em caso de empate, a Cotação Prévia de Preço será decidida por maior tempo de 
experiência. 
 
 
7. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO E TRABALHO 
 

As remunerações para cada serviço serão compatíveis com as funções, conforme repasses 
do Termo de Fomento nº 852916/2017, celebrado entre o Instituto APRECIA e o  Ministério 
do Trabalho e Previdência Social / Subsecretaria Nacional de Economia Solidária – 
SENAES. 
 
Será firmado Contrato, com a licitante vencedora do certame, conforme termos desta 
cotação, 
fazendo parte integrante do Contrato todos os documentos apresentados pela licitante 
vencedora, bem como as condições estabelecidas neste Edital, bem como a descrição 
detalhada do serviço a ser prestado, prazos, valores, fonte de financiamento, obrigações da 
contratada e da contratante, formas de acompanhamento e fiscalização. 
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Os (as) prestadores (as) de serviço selecionados (as) para as vagas serão contratados (as) 
segundo as 
condições seguintes: 
- Forma de Contratação: Contrato de prestação de serviços; Prestados por pessoas física 
ou Jurídica. 
- Tempo de contrato: Conforme vigência no Termo de Fomento 
- Remuneração: Remuneração compatível com a função. 
- Jornada de trabalho: Conforme quadro inicial, “Item 2”. 
- Requisitos: O participante deve ter disponibilidade para viagens. 
 

8. PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, ou emissão 
de RPA (Quando pessoa física), emitida em moeda corrente do país, correspondente ao 
fornecimento do serviço, após atestada pela autoridade competente, e de conformidade ao 
discriminado na proposta da Contratada. 
 
9.2. O pagamento será efetuado através de boleto bancário ou creditado em qualquer entidade 
bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência. 
Localidade e Número da Conta Corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá 
até o 5º (quinto) dia útil, após a aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas. 
 

 
 

9. RESULTADO FINAL 
 
O resultado do processo seletivo será publicado no sitio eletrônico da instituição: 
www.aprecia.org  na aba “EDITAIS” conforme cronograma definifo no “Item 5.1”.  

 
 

10. CONTRATAÇÃO E INÍCIO DOS TRABALHOS 
 

A contratação será feita após a divulgação dos resultados e tão logo seja efetivado o 
recebimento da 1a parcela dos repasses do Termo de Fomento nº 852916/2017, celebrado 
entre o Instituto APRECIA e o  Ministério do Trabalho e Previdência Social / Subsecretaria 
Nacional de Economia Solidária – SENAES. 

 
 

Lagoa Santa, 09 de maio de 2018 

 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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