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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 03/2018  

 
Termo de Fomento nº 852916/2017- MTE/SENAES - APRECIA 
Projeto: Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de Cooperação Solidária – 

Empreendimentos Econômicos Solidários (Produção, Comercialização, Consumo 
Sustentável e Solidário). 

 
 

Critério: Menor Preço, Perfil Profissional, Capacidade Operacional e 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 
e convida a todos interessados para participar da Cotação Prévia de 
Preços na modalidade Menor Valor e Técnica para a contratação  de 
serviços de assessoria para atendimento às demandas do Projeto 
Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de Cooperação Solidária – 
Empreendimentos Econômicos Solidários (Produção, Comercialização, 
Consumo Sustentável e Solidário). 

 

O Projeto será realizado em 24 (vinte e quatro) meses e abrangerá 
municípios de 02 territórios do Estado de Minas Gerais: 

 Território Médio e Baixo Jequitinhonha (Vale do Jequitinhonha) 

 Território Caparaó Mineiro (Zona da Mata). 

 
 
 
1.  SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
Car 

SERVIÇOS QUANTIDADE VALOR 

Serviços de consultoria especializada em grupos 
populares produtivos / Empreendimentos Econômicos 
Solidarios (EESs) e comércio justo e solidário. 

20 horas R$ 2.000,00 

Serviços de assessoria técnica para análise e produção 
de formulários, planos de ação, planos de negócios, 
diagnósticos e demais documentos técnicos e 
pedagógicos. 

200 horas R$ 20.000,00 

Serviços de Assessoria Juridica. 220 horas R$ 22.000,00 

Serviços de Assessoria Contabil. 220 horas R$ 22.000,00 

Serviços de desenvolvimento Web para implementacao 
de 1portal Web, 1 E-commerce e 1 APP para celular. 

01 R$ 5.200,00 

A despesa decorrente da contratação dos serviços desta Cotação Prévia de Preço correrá à 
conta do Termo de Fomento nº nº 852916/2017– MTE/SENAES - APRECIA. 

As especificações de cada serviço encontram-se no ANEXO I do presente documento. 

Deverá ser emitida declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em 
condições insalubres, perigosas ou penosas e menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz a partir de quatorze anos (Anexo II). 
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2.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 
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.  ENTREGA DAS PROPOSTAS  
 
3.1  As propostas deverão ser apresentadas via correio eletrônico até às 23h59 15 de Maio de 
2018 para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br colocando no assunto: COTAÇÃO PRÉVIA DE 
PREÇOS 003/2018. 
 

− As propostas deverão conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes da presente cotação, de forma clara 
e detalhada, em papel timbrado da empresa, devidamente assinadas pelo representante 
legal. 

− Deverão conter a razão social, o CNPJ, colocando o número da Cotação Prévia de Preços, 
endereço completo, número do telefone, fax e e-mail, bem como agência bancária, conta 
corrente e praça de pagamento. O mesmo procedimento deve ser feito para prestadores de 
serviço autônomos, desconsiderando neste caso a exigência do CNPJ e Razão Social. 

 
 
4.  PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do contrato será de até 24 (vinte e quatro) meses, respeitando assim o 
prazo do Termo de Fomento. Este prazo poderá ser alterado por meio de termo aditivo. Isso, 
no caso de prorrogação ou antecipação do final do Termo de Fomento ao qual se encontra 
vinculado.  
 
 
5.  REGULARIDADE FISCAL (Pessoas Jurídicas) 
 

− Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

− Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

− Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social ou ainda prova de garantia em 

juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio;  

− Prova de regularidade para com a Fazenda Federal.  
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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 Termo de Fomento.  
 
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 quanto ao objeto contratado. Em caso de empate, a 
Cotação Prévia de Preço será decidida por sorteio. 
 
6.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências contidas nesse 
instrumento ou apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis. 
 
 
7.  RESULTADO 
 
O resultado desta Cotação Prévia de Preço será publicado no site da APRECIA 
(http://aprecia.org.br/) em até 10 dias úteis após a data final de prazo para envio. O prazo de 
recurso será de dois dias a contar do dia da publicação. O resultado final será publicado no site 
da Entidade em até 5 dias uteis após o prazo de recurso.  
 
7.1 Cronograma 
 

15/05/2018 Prazo máximo para recebimento dos documentos exigidos. 

16/05/2018 Análise e julgamento das propostas. 

17/05/2018 Apresentação do Resultado Final 
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8.  CONTRATAÇÃO 
 
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. 
 
 
9. PAGAMENTO 
 
9.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, ou RPA (No 
caso de Pessoas Físicas) 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, sendo o titular 
da conta o mesmo do prestador de serviços, o qual ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil, após a 
aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas. 
 
10. 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 7.1”. 
 
 
11. CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos, não previstos neste edital, serão tratados pela comissão de licitação da 
Aprecia e, se necessário, este Edital poderá ser retificado, cancelado e publicado a qualquer 
tempo, sob critério da Associação Preparatória de Cidadãos do Amanhã. 
 
 
 
 

Lagoa Santa, 10 de maio de 2018 

 

 

 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

Termo de Fomento nº 852916/2017- MTE/SENAES - APRECIA 
Projeto: Nova Geração Solidária: Fomento a Redes de Cooperação Solidária – Empreendimentos 

Econômicos Solidários (Produção, Comercialização, Consumo Sustentável e Solidário) 

 

Serviços de consultoria especializada em grupos populares produtivos / 
Empreendimentos Econômicos Solidarios (EESs) e comércio justo e solídario. 

− Prestar serviços especializados para atendimento às demandas técnicas/científicas do 
Projeto, envolvendo  09 municípios de 02 territórios do Estado de Minas Gerais: Território 
Médio e Baixo Jequitinhonha (Vale do Jequitinhonha) e Território Caparaó Mineiro (Zona da 
Mata),  no que se refere à: 

 organização e funcionamento dos Empreendimentos Econômicos Solidários (formalizados 
e não formalizados), Cooperativas e Associações participantes. 

 formação de redes de cooperação e/ou cadeias produtivas solidárias; 

 fortalecimento da organização produtiva dos grupos. 

− Prestar serviços especializados para atendimento às demandas técnicas/científicas do 
Projeto relativas ao Comércio Justo e Solidário, envolvendo: alternativas, atividade 
comercial, desenvolvimento sustentável, movimento social e econômico, princípios e 
objetivos, linhas estratégicas e perspectivas de ação, atores, colaboradores e outros itens 
específicos da área. 

Serviços de assessoria técnica para análise e produção de formulários, planos de ação, 
planos de negócios, diagnósticos e demais documentos técnicos e pedagógicos. 

− Prestar serviços de assessoria para atendimento às demandas técnicas do Projeto e coleta 
de informações e dados relativos à construção, para os 60 grupos participantes, de 
documentos especializados, formulários, planos de ação, planos de viabilidade econômica 
e mercadológica, plano de logística, planos de negócios, relatórios de execução, 
diagnósticos situacionais, planejamentos participativos e documentos afins. 

− Prestar serviços especializados de assessoria nos planos de qualificação profissional do 
Projeto, elaboração de apostilas e material didático específico, de acordo com os objetivos 
e metas estabelecidas. 

− Realizar visitas periódicas aos territórios de abrangência do Projeto para verificação de 
necessidades de atendimento, dificuldades e questões subjetivas no andamento do 
trabalho.  

Serviços de assessoria jurídica 

− Prestar serviços de assessoria jurídica envolvendo o ajuizamento, defesa e 
acompanhamento de ações judicias corriqueiras, como cobranças, execuções, 
indenizações e outras, caso necessário. 

− Prestar assessoria para atender demandas dos Empreendimentos Economicos Solidários, 
beneficiários do presente Termo de Fomento 

− Prestar serviços de elaboração de instrumentos jurídicos e de contratos, revisão de 
contratos existentes e adequação de documentos internos. 

− Prestar serviços de apoio jurídico ao Projeto, auxiliando na  execução de tarefas diárias 
pertinentes à área, assumindo a responsabilidade por todos os procedimentos legais 
exigidos. 
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− Prestar serviços de aconselhamento jurídico, de análise de estratégias judiciais e 
extrajudiciais. 

− Prestar assistência e aconselhamento jurídico aos grupos participantes do Projeto, 
formalizados e não formalizados (Empreendimentos Econômicos Solidários, Cooperativas e 
Associações), de acordo com os objetivos e metas aprovadas. 

Serviços de Assessoria Contabil. 

− Prestar assessoria no cumprimento da legislação fiscal e tributária, como a escrituração dos 
livros fiscais exigidos, elaboração das guias de recolhimento de impostos, taxas e 
contribuições nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

− Prestar assessoria aos Empreendimentos Economicos Solidários, no intuito de orientar a 
forma como os grupos devem utilizar conhecimentos contábeis para a profissionalização de 
suas atividades. 

− Prestar Assessoria de Pessoal: Assessorar à Contratante nos serviços de RH, incluindo 
folha de pagamento, registros de admissão e desligamentos, férias, 13º salário, e demais 
rotinas da área. 

− Prestar Assessoria Contábil: Prestação de serviços contábeis. 

− Prestar Informações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais aos órgãos públicos através de 
declarações exigidas por lei, além de todas as informações obrigatórias, sejam mensais, 
trimestrais ou anuais, nos prazos definidos, tais como: RAIS, Caged, DCTF, ECD/ECF, 
DIRF, Gia mensal ref. comércio ou transferências de mercadorias, se ocorrerem, e Gia 
Mod. B anual. 

Serviços de desenvolvimento Web para implementacao de 1portal Web, 1 E-commerce e 
1 APP para celular. 

 

Com o objetivo de ampliar o nível de conhecimento dos cidadãos do sobre, as atividades do 
projeto Nova Geração Solidária, assim como ampliar as possibilidades de comercialização e 

acesso a informação dos Empreendimentos Econômicos Solidários, a contratada deve: 
Desenhar e habilitar um portal web e posteriormente versão teste de E-commerce(e todos os 

subprodutos que se explicitam a continuação) com a finalidade de proporcionar aos cidadãos, 
governos, meios de comunicação, empresas e stakeholders em geral, informações atualizadas 
e sistemáticas sobre o pleno funcionamento, ações do projeto desenvolvidos pela parceria 

entre Instituto APRECIA e SENAES.  

Os objetivos específicos dos trabalhos requeridos no presente consistem em prestar 
assistência técnica com o objetivo de desenhar, habilitar e fornecer as ferramentas 
necessárias para administrar e manter o conteúdo do Portal Web do projeto Geração Solidária, 

de tal maneira que possa proporcionar informação sistematizada (em diversos formatos) e 

pesquisa por distintos critérios.  

O mesmo deverá ser moderno e estar estruturado de maneira a permitir uma navegação ágil e 

eficiente, assim como autonomia no processo de administração e atualização. 

O fornecedor de serviço deverá satisfazer as necessidades detalhadas no Termo de Fomento 

a:  

1.1. Trabalhar de forma conjunta e coordenada com o pessoal indicado pelo 

INSTITUTOAPRECIA que fornecerá os subsídios para o Portal Web e as demandas em 

termos de ferramentas e recursos a serem desenvolvidos.  

1.2. Elaborar um manual para atualização e administração do Portal pela equipe do 
INSTITUTO APRECIA. Assim como capacitar aos funcionários do INSTITUTO APRECIA 

designados em todos os aspectos necessários para que os mesmos possam lidar com 

solvência as tarefas que exijam o mencionado sistema de informática.  

1.3. Desenhar e habilitar o Portal Web do INSTITUTO APRECIA e seus subprodutos o que 
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deverão:  

1.3.1.Prever funções para administrar conteúdos em, pelo menos duas linguas. O usuário 
deverá poder decidir em qualquer momento seu idioma de preferência. 1.3.2.Desenhar e criar 

uma base de dados com publicações e arquivos em diversos formatos (Biblioteca, Audioteca, 
DVDteca, etc.) que permita aos visitantes consultar, pesquisar por distintos critérios (por 

exemplo: por data, região, Grupos EEs específicos, etc), exportar (gravar, imprimir ou enviar 
para correios ou redes sociais, por exemplo). 1.3.3. Criar as ferramentas que permitam ao 

INSTITUTO APRECIA a inserção e administração dos dados e assistir a questões técnicas e 
de gestão das bases de dados. 1.3.4.Elaborar a descrição das novas necessidades de 

hardware, software, servidor, segurança e serviços de manutenção (por um ano) para o 

funcionamento correto do Portal Web do INSTITUTO APRECIA.  

1.3.5.Desenvolver o Website do Projeto Geração Solidária com aplicativos ASP, PHP, JAVA 

ou similares.  

1.3.6.Fornecer estatísticas de acessos e conteúdos do Portal Web com o objetivo de conhecer 
o público que faz uso da mesma, por data, origem das visitas, etc. 1.3.7.Desenvolver o 

desenho visual e de interação, centrados no usuário, com interfaces amigáveis - que informe 
ao usuário sobre o que pode fazer e sobre o que está ocorrendo enquanto consulta - que 
mostre a visibilidade do Projeto Geração Solidária, tentando chegar à maior audiência 

possível. Além disso, alcançar posição nos principais mecanismos de pesquisa, tais como 

Google, Yahoo, Bing, e esteja listado nos diretórios de pesquisa mais utilizados na Internet.  

1.3.8.Analisar os requisitos do INSTITUTO APRECIA, em termos de hardware e software 
necessário para a boa execução e administração dos processos necessários para os fins 

indicados com ênfase fundamental na informática segura. O código-fonte, o domínio e o banco 
de dados são de uso exclusivo do INSTITUTO APRECIA. Em caso de plataformas 

terceirizadas em Nuvem, o conteúdo do portal Web deve ser mantido para atualizações e 

disponível por pelo menos 4 anos. 

1.3.9 Desenvolver e integrar ao portal web uma plataforma beta de E-commerce, destinado a 
divulgação e comercialização dos produtos e serviços oferecidos pelos Empreendimentos 

Econômicos Solidários. Com possibilidade de pagamento on-line. Que possivelmente, depois 

do período de testes, poderá ser demandado como ferramenta definitiva, anexa ao portal Web. 

1.3.11 Integrar o portal Web, para que possa ser acessado em formato Web ou App de 

dispositivos móveis em plataforma Android e IOS.  

1.3.10.Desenhar, programar e ceder ao INSTITUTO APRECIA os direitos ao uso de uma 
ferramenta de gestão de conteúdo (CMS), que permita a administração do conteúdo do portal 

Web e E-commerce por não-especialistas e que incorpore a plataforma existente as seguintes 

características: • Uma intranet com pastas compartilhadas com arquivos que possam ser 

criados e atualizados a partir de qualquer localização física e geográfica, que por sua vez 
possam ser acessado apenas por usuários que tenham dados do INSTITUTO APRECIA de 

acesso de segurança apropriado. • Proporcionar um sistema de envio de e-mails automáticos, 

que permita enviar notícias carregadas no site ou seções completas do site por e-mail para a 
lista. Qualquer visitante do site poderá se inscrever nesta lista através de um formulário de 

cadastro acessível no site. • O site deve ter a possibilidade de que certas seções exijam 
autenticação do usuário para acesso. Essas autenticações devem ser definidas a partir do 

administrador do CMS 

1.3.11. Incluir nas páginas os seguintes botões: • PDF • IMPRIMIR • ENVIAR POR E-MAIL • 

COMPARTILHAR NO FACE,YOUTUBE, TWITTER e outras redes sociais (quando possível). 
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FASES E ENTREGAS 

1- Fase inicial – se dará A partir da assinatura do contrato, e compreenderá a definição de 

conteúdos, esboço do layout do Portal Institucional e desenvolvimento de interfaces  

2 Fase Intermediária – deverá ocorrer em no máximo 30 dia após a assinatura do contrato e 

compreenderá a modelagem de dados, desenvolvimento WEB, publicação da carga teste inicial 

de conteúdos e entrega de uma versão beta do prtal web e E-commerce.  

3 Fase final – compreenderá o início da atividade do portal com a entrega efetiva de suas 

funcionalidades, e se dará em até 60 dias após a conclusão da Fase Intermediária, acima 

mencionada. 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(Papel Timbrado da Empresa) 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
 
 

 
................................................., inscrito no CNPJ nº ..........................,        por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a) ...............................................,portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ..............e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Data) 
............................................................................................. 

(Nome e assinatura do responsável legal pela empresa 
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