
 
 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 014 /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: 07 (sete) 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. 

  
 

 
O Instituto APRECIA, Entidade Privada sem Fins Lucrativos, em 
atendimento ao disposto no Termo de Fomento nº 879995/2018 celebrado 
com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos / Secretaria 
Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, torna pública e convida 
os(as) interessados(as) para participar da seleção e contratação de 
empresa especializada em agenciamento de viagens para o translado da 
equipe gerencial do Projeto Inspira:  Qualificação Social e Profissional de 
Mulheres nos municípios de Aracajú / Estado de Sergipe e São Luis / 
Estado do Maranhão. 

 
 
 

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

 

1. OBJETO 
 

Item Descrição Quantidades 

1 Impressão de Cartilhas do projeto 750 

2 
Material gráfico kit: 10 Banners 500 x 900 mm, 280g , colorido com 
bastão. 

8 

3 
Material Didático: Sacochila Nylon 30cm x 40cm Personalizadas 
com Logomarca para Mulheres alunas dos cursos 

740 



4 
Material Didático: Bloco de Notas tamanho 10x15 cm -Logomarca 
4x0 cores, via 25x1, papel AP 90 grs. 

740 

5 Material Didático: Caneta logomarca colorida, papelão ecológico. 745 

6 
Material Didático: Apostila tema básico. formato A4, Capa plastica, 
colorida acabamento Espiral. 60 pgnas 

740 

7 Material Didático: Certificados de Conclusão papel 150 g colorido 800 

8 
Material Didático: Apostila Curso específico profissional. Capa 
plastica. 120 paginas. Borda colada. 

740 

9 
Confecção de camiseta em malha fria, 100% poliéster, tecido anti-
pilling, manga curta, gola redonda, SILK com logomarca do projeto 
frente e costas,  em tamanhos variáveis P, M, G 

740 

10 
Uniformes do projeto para dependentes, em tecido dry 500 c/ 
logomarca do projeto frente e costas em tamanhos variados.  

650 

11 Pasta malote personalizada para material A4 740 

12 
Material Didático: Sacochila Nylon 30x40 Personalizadas com 
Logomarca para jovens e crianças dependentes e participantes do 
projeto 

650 

 
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 . Somente poderão se candidatar as empresas que apresentarem: 
 

a. Identificação da empresa, com nome ou razão social, CNPJ e papel timbrado; 
b. Endereço completo, telefone e e-mail (conforme inscrição CNPJ) 
c. Descrição completa e detalhada do bem ou serviço;  
d. Valor discriminado unitário e o valor total de cada item; 
e. Nome do responsável pelas informações, bem como sua assinatura e carimbo; 
f. Cartão de CNPJ contendo CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). 

 
Os orçamentos deverão obedecer estritamente ao que se pede, e em conformidade com as 
especificações e quantidades abaixo. 
 

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. 



 

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 18 de 
Junho de 2019 no endereço Rua Aquiles de Lisboa, 353 - Brant– Lagoa Santa/MG- 
CEP 33400-000 com o assunto: COTAÇÃO PRÉVIA DE ORÇAMENTOS 014/2019.  

 

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. 

 

As(os) candidatas(os) selecionadas(os) serão informadas(os) por e-mail e/ou por telefonema, 
sobre os horários das entrevistas. 

 

 

4. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

4.1 A cotação selecionada será aquela que apresentar o menor preço global. 

 

4.2 Serão desclassificados os orçamentos que não atendam as exigências contidas nesse 
instrumento, que apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 

 

5. RESULTADO 
 

O resultado da seleção da melhor proposta a ser contratada, será publicado no site da 
APRECIA (http://aprecia.org.br), buscando atendimento ao princípio da publicidade. 

 

5.1 Cronograma 
 

18/06/2019 Prazo máximo para recebimento das propostas 

19/06/2019 Resultado da análise das propostas 

21/06/2019 Prazo para recebimento de Recursos 

 

6. DA 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. 
 

7. PAGAMENTO 
 

7.1 O pagamento será efetuado mediante apresentação de Nota Fiscal de Serviço(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. 

 

 INSTITUTO APRECIA. 
 CNPJ nº 07.098.076/0001-40 Rua Aquiles de Lisboa, 353 – Bairro Brant – Lagoa 
Santa/MG- CEP 33400-000  - www.aprecia.org.br - aprecia@aprecia.org.br  

mailto:aprecia@aprecia.org.br
http://aprecia.org.br/
mailto:aprecia@aprecia.org.br


31 4101-5499 - 31 99333-5976  
 

7.2 Os resultados, planilhas, produtos poderão ser apresentados via e-mail ou pessoalmente.  
 

7.3 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. 

 

8. 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”. 
 

 

9. CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos, não previstos nesta Cotação Prévia de Preço, serão tratados pela 
DIRETORIA DO INSTITUTO 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, 13 de Junho de 2019  
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________ 

Luis Phelipe C. F. Carvalho                                                     
         Presidente da  Comissão de Licitação da APRECIA 

 

http://www.aprecia.org/

