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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 012 C /2019 

 
Termo de Fomento nº 879995/2018 – Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos / Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres – APRECIA 
 
 

Projeto INSPIRA 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE MULHERES  
Inserção social, produtiva e empoderamento da mulher pela educação profissional, 
empreendedora e de gênero. 

Abrangência:  

 Município de Aracaju/SE e Região Metropolitana 

 Município de São Luis/MA e Região Metropolitana 

Duração: 12 (doze) meses 

Objetivo do Projeto:  

Oferecer instrumentos da educação profissional, empreendedora e de gênero às mulheres em 
situação de vunerabilidade social nos municípios de Aracaju / Estado de Sergipe e São Luis / 
Estado do Maranhão, promovendo sua inserção no mercado de trabalho e ocupação, 
despertando-as para a autonomia econômica e financeira, como também para o exercício de 
sua cidadania plena. 

  

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 879995/2018 
celebrado com o Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as 
Mulheres, torna pública e convida os(as) interessados(as) para 
participar da seleção e contratação de prestadores de serviço, Pessoa 
Jurídica, para formação de equipe responsável pela execução do 
Projeto Inspira:  Qualificação Social e Profissional de Mulheres nos 
municípios de Aracajú / Estado de Sergipe e São Luis / Estado do 
Maranhão. 

 
 

1. SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADE 
(Horas Técnicas) 

1) Serviços de assessoria técnica às beneficiárias na área de 
cooperativismo, associativismo e comercialização, com incentivo 
ao  empreendedorismo feminino, aperfeiçoando as 
características que compõem o perfil das participantes, 
estimulando atitudes, conhecimentos, habilidades e valores.  

130 Horas 

2) Consultoria especializada em elaboração de Planejamento 
estratégico  e viabilidade econômica para empreendedoras - 
"Elaboração dePlanos de desenvolvimento/Viabilidade 
econômica/Logísitca 

180 horas 
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As despesas decorrentes da contratação da prestação de serviços dessa Cotação Prévia de 
Preço correrão à conta do Termo de Fomento nº 879995/2018 

 

 
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar as pessoas físicas ou jurídicas especializadas na prestação dos 

serviços citada e que atenderem a todas às exigências aqui estabelecidas, sendo vedada a 
participação de consórcios. 

 
2.2 Não poderão participar os(as) interessados(as) que se encontrarem em recuperação 

judicial, falência decretada, concurso de credores, dissolução, liquidação, bem como 
empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles(as) 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 Poderão participar os(as) interessados(as) que comprovarem experiência profissional, 
competência técnica, capacidade de atendimento nas áreas definidas, disponibilidade e e 
metodologia de trabalho. 

 
2.4 A participação nesse certame implicará na aceitação de todas as condições estabelecida 

no presente instrumento e na legislação vigente. 
 

 

3. ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
3.1 As propostas deverão ser apresentada via correio eletrônico para o e-mail: 

aprecia@aprecia.org.br, ou ser entregue via SEDEX até às 18h00min do dia 23 de Abril 
de 2019 no endereço Rua São Paulo, 146 – Bairro Joá – Lagoa Santa/MGCEP 33400-
000 com o assunto: EDITAL DE SELEÇÃO – COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO  nº 012 C 
/2019 e o(s) serviços(s) pretendidos.  

 

3.2  As propostas deverão conter a especificação detalhada dos serviços oferecidos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes da presente Cotação, de forma 
clara e objetiva, em papel timbrado da empresa, devidamente assinadas pelo 
representante legal (em caso de Pessoa Jurídica).  Em caso de Micro empreendedor 
Individual - MEI, encaminhar Curriculo Simples, sem anexos.  

 
A documentação comprobatória será apresentada por ocasião da entrevista pessoal.  
As(os) candidatas(os) selecionadas(os) serão informadas(os) por e-mail e/ou por telefonema, 
sobre os horários das entrevistas. 
 

4. PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, respeitando assim o período do 
previsto para execução do Projeto em pauta, sendo que 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. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
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5.1 Esta Cotação Prévia de Preços é do tipo Menor Preço e Técnica oferecido sobre o valor 

máximo por hora especificado no Termo de Fomento aprovado. 
 
5.2 Para os serviços especificados no  nº “4” serão selecionados facilitadores/instrutores dos 

cursos observando-se padrões de exigência técnica, considerando experiência, prática, 
conhecimento teórico/metodológico e capacidade de atuação com grupos na aplicação de 
dinâmicas e minimização de conflitos. Alguns cursos poderão ser desenvolvidos por 
profissionais “práticos” em decorrência de sua alta capacidade e experiência construída na 
atividade.  

 

5.3 Portanto, a seleção das propostas será realizada por intermédio da análise e avaliações 
comparativas, através da comprovação da experiência e qualificação do(a) proponente.  

 

5.4   Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigência contidas nesse 
instrumento, que apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis 

 
 

6. RESULTADO 
 
O resultado desta Cotação Prévia de Preço será publicado no site da APRECIA 
(http://aprecia.org.br). O prazo de recurso será de 02 dias, a contar do dia da publicação do 
resultado da seleção. Em seguida o resultado final será publicado no site do Instituto. 
 
6.1 Cronograma 
 

23/04/2019 Prazo máximo para recebimento das propostas 

24/04/2019 Resultado da análise das propostas 

26/04/2019 Prazo para recebimento de recursos 

 
 

7. CONTRATAÇÃO  
 

Será firmado Contrato de Prestação de Serviços com o(a) licitante vencedor(a), conforme 
termos e condições constantes no presente documento, fazendo parte integrante do Contrato: 
documentos apresentados pelo(a) ganhador(a); descrição detalhada do serviço a ser prestado; 
prazos, valores, fonte de financiamento; obrigações do contratado(a) e da contratante; formas 
de acompanhamento e fiscalização. 

 
8. PAGAMENTO 
 
8.1  O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal ou RPA, Relatório e 

Produto(s) desenvolvido(s), em moeda corrente do país, no valor correspondente à 
prestação de serviços realizada, devidamente atestada por autoridade competende do 
Instituto APRECIA e em conformidade ao discriminado na proposta apresentada. 
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8.2 Os resultados, planilhas, produtos poderão ser apresentados via e-mail ou pessoalmente.  

 
8.3 O pagamento será efetuado através de boleto bancário ou creditado em entidade bancária  

indicada pelo(a) contratado(a), que deverá ser o titular da Conta Pessoa Jurídica. 
 

 
 

9. RESULTADO FINAL 
 
O resultado do processo seletivo será publicado no sítio eletrônico do Instituto:www.aprecia.org 
na aba “EDITAIS, conforme cronograma definido no “item 6.1”. 
 

 
 
10. CASOS OMISSOS 

 
Os casos omissos, não previstos nesta Cotação Prévia de Preço, serão tratados pela 
Comissão de Licitação da APRECIA e, se necessário, este documento poderá ser retificado, 
cancelado e novamente publicado a qualquer tempo, sob critérios da Associação Preparatória 
de Cidadãos do Amanhã. 
 

Lagoa Santa, 16 de Abril de 2019 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________________________________ 

 
Luis Phelipe C. F. Carvalho                                                     

         Presidente da  Comissão de Licitação da APRECIA 
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