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EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 003/2018 

 
 

1 ATA DE RESULTADO  
 
Por este instrumento, torna-se público o resultado do Edital de Cotação Prévia de Preços 
Nº 003/2018 publicada no dia 10/05/2018: 
 
RESULTADO EDITAL– Cotação Prévia de Preços Nº 003/2018 DE CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE 

SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O INSITUTO APRECIA E O 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, POR INTERMÉDIO DA SUB SECRETARIA NACIONAL DE 

ECONOMIA SOLIDÁRIA.  

 

A comissão de seleção, após cumprimento dos critérios definidos no Item 6 do Edital : 

 

“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.   

 
 
2 PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA SERVIÇOS 

 

Devido ao número insuficiente ou inexistência de propostas para alguns serviços, a saber: 

Serviço: 

- Serviços de consultoria especializada em grupos populares produtivos / Empreendimentos 

Econômicos Solidarios (EESs) e comércio justo e solidário. 

 

estes terão seu prazo prorrogado, obedecendo o quadro a seguir: 

 
FASE PERÍODO / DATA 

Prazo máximo para recebimentos dos 
documentos exigidos: 

Até 06/06/2018 

Análise e julgamento das propostas e 
resultado final 

07/06/18 

 

 

 

3. ENTREGA DAS PROPOSTAS  

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 

3.1 As propostas para os serviços: 

- Serviços de consultoria especializada em grupos populares produtivos / Empreendimentos 

Econômicos Solidarios (EESs) e comércio justo e solidário; e 

- Serviços de Assessoria Contabil; 

 

 deverão ser apresentadas via correio eletrônico até às 23h59 06 de JUNHO 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 RESUTADOS DE PROPOSTAS SELECIONADAS 

 

A comissão de seleção, após cumprimento dos critérios definidos no Item 6 do Edital 03/2018, 

vem por meio deste divulgar o resultado final da seleção, para os serviços aos quais foram 

recebidas número satisfatório de propostas, conforme quadro abaixo: 

 

 
 

SERVIÇO PROPOSTA SELECIONADA 

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

M DI BERNARDI - ME 

Assessoria contábil CONTROLLER EIRELI 

Serviços de Assessoria Juridica. SOUZA BARBOSA 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

http://www.aprecia.org.br/
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Serviços de desenvolvimento Web para 
implementacao de 1portal Web, 1 E-commerce 
e 1 APP para celular. 

FLY DIGITAL Midia 

 

Todos (as) os(as) selecionados(as) serão comunicados sobre a etapa de contratação e envio de 

documentos, por e-mail. Assim encerramos este processo feito pela Comissão de Seleção. 
 

Lagoa Santa, 29 de maio de 2018 

 
 

 
 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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