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EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 005/2018 

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

 

 
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 do Projeto no Estado de 
Minas Gerais. 

 
2.  SERVIÇOS 
Car 

ITEM  CARGO CARGA HORÁRIA 

1 Serviço de manutenção / atual. semanal de portal web, e-

comerce/ midias sociais 20h/semanais 

2 
Serviços de consultoria especializada em grupos populares 

produtivos / Empreendimentos Econômicos Solidarios (EESs) 

e comércio justo e solidário. 
20 horas 

 
2.1 Poderão participar as pessoas jurídicas 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 ou contratados com a Administração Pública em geral.  
 
2.3  A participação nesse certame implicará na aceitação de todas as condições estabelecidas 
no presente instrumento.  
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3. ESPECIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

ITEM 1 - Serviço de manutenção / atual. semanal de portal web, e-comerce/ midias 
sociais 

Os serviços a serem prestados pela Contratada envolvem: A) Manutenção e atualização de 

portal WEB e E-Comerce do Projeto; e B) Planejamento, adequação, edição e postagens de 

mídias sociais;  

 

Para o Item “A” definido acima, se faz necessário manutenção/atualização semanal de 

conteúdos web, incluindo: 

• Implementação, Manutenção e configuração de do portal Web do Projeto: 

• Manutenção e configuração de loja virtual na plataforma escolhida e informações sobre as 

EESs;  

• Manutenção e atualização periódica dos blogs, news e galeria de imagens;  

• Personalização dos templates e páginas dos *EESs;  

• Inclusão de logomarca das EESs;  

• Criação de contas de e-mail personalizadas, de acordo com a quantidade de espaço 

disponível no plano de hospedagem utilizado;  

• Instalação de plugins ou módulos de pagamento escolhido (PayPal, PagSeguro ou Mercado 

Pago) de acordo com a disponibilidade dos serviços terceiros na ferramenta escolhida);  

• Instalação de plugin ou módulo dos correios para cálculo de frete, de acordo com a 

disponibilidade do serviço na ferramenta escolhida.  

 • Cadastramento dos produtos da loja ;  

• Produção de conteúdo textual ou imagens 

• Otimização de mecanismos de busca 

• Análise do conteúdo ou da estrutura do site; 

• Cadastro do Projeto no “Google adWords”; 

• Instalação de plugins para funções extras tais como SEO, ADS e etc. 

 

Para o Item “B” definido acima se faz necessário manutenção/atualização semanal de 
conteúdos de mídias digitais, com ínimo de 4 postagens, incluindo: 

Facebook e Instagram: 

• Gerenciamento de Postagens 
• Planejamento das divulgações;  
• Seleção dos Tipos de postaagens;  
• Análise de Performance;  
• Tratamento das imagens e peças publicitárias do Projeto para posterior postagem 
 • Publicação dos Anúncios;  
• Gerenciamento de Engajamento;  
• Relatórios; 
portal web, e-comerce/ midias sociais 

O serviço será executado de acordo com o material informativo colocado à disposição da 
CONTRATADA pelo Instituto APRECIA, incluindo a orientação sobre as funções básicas e os 
relacionamentos operacionais requeridos, bem como as fotos/imagens e conteúdo editorial 
para todas as postagens em mídias digitais. A frequência da disponibilização do material para 
edição, diagramação e postagens será semanal.  
 
*EESs = Empreendimentos Economicos Soldários 
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ITEM 2 - Serviços de consultoria especializada em grupos populares produtivos / 
Empreendimentos Econômicos Solidarios (EESs) e comércio justo e solidário. 

− Prestar serviços especializados para assessoria ao desenvolvimento e oferta de 
treinamento para otimizar a execução de atividades em 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 serviço de facilitador(a) de aperfeiçoamento de equipe operacional, com objetivo de 
agregar vivências e boas práticas em execução de projetos exitosos voltados a Economia 
solidaria, formação de redes, cadeias produtivas e temas relacionados. 

 
 
 
4. ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS 
 
 

• As propostas deverão conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos, de 
acordo com as exigências constantes da presente cotação, 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 e e-mail.  

• Enviar juntamente com as propostas, currículo de quem efetivamente prestará o serviço 
anexado  

 
Estes, deverão ser encaminhados via correio eletrônico até às 23h59 do dia 18 de Julho de 

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

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 005/2018 [Serviços Pretendido]”. 
 

As(os) prestadores(os) que tiverem suas proposta selecionados serão informadas(os) por e-
mail e/ou por telefonema, sobre os horários das entrevistas. 
 
 
 
 
 
5.1 Cronograma do processo  
 

FASE PERÍODO / DATA 

Recebimento de  propstas por e-mail: De 13/07/2018 a 18/07/2018 

Entrevistas (Presenciais ou Video 
Conferência) 

De 18/07/18 a 19/07/18 

Avaliação de divulgação do Resultado 
Final 

20/07/18 
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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 ou por hora.  
 
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 ou do(a) 
profissional. 
 
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, 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. 
 
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 definida no Termo de Fomento. 
- Jornada de trabalho: Conforme quadro inicial, “Item 2”. 
- Requisitos: Experiência anterior comprovada na área afim. 
 

8. PAGAMENTO 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, 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. 
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9.2. O pagamento será efetuado através de 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 mediante  a divulgação dos resultados. 
 

 
Lagoa Santa, 12 de Julho de 2018 

 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 
Presidente da APRECIA 
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