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EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº. 002 / 2021-APR  

 

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 906703/2020, celebrado entre a instituição e o Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos / Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres torna 

pública  a realização de Cotação Prévia de Preços e Melhor Técnica para prestadores de serviços 

de Palestrante Sênior, visando ministrar palestras firmadas no Projeto Defesa das Mulheres - 

Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Seleção e contratação de empresa especializada em treinamentos e palestras para realização de 20 

palestras em Recife - PE em atendimento ao  plano de trabalho do Termo de Fomento nº 

906703/2020, no Projeto Defesa das Mulheres - Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. 

 

 
 

1.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A empresa  deverá realizar  20 (vinte) encontros com realização de palestras com  tema 

conforme descrito abaixo: 

 

 

  20 palestras / workshops, com carga horária de 1h20min cada (uma hora e 

vinte minutos) para 40 participantes em cada. 

 

PALESTRA 1 - PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER  

 

 Análise do Panorama atual e tipos de violência  

 Descrição e análise dos tipos mais comuns de violência contra meninas e 

mulheres  

 Desenvolvimento do autocontrole  

 Como a postura e atitude corretas podem reduzir os riscos de agressões. 

 Interação segura com mídias sociais  

Análise do que pode e o que não deve ser compartilhado em mídias sociais 

e as consequências do uso incorreto das normas de segurança  

 

Técnicas de comportamento preventivo e defensivo 

A adoção de técnicas de comportamento seguro no dia a dia se mostra a 
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melhor maneira de evitar o envolvimento em qualquer tipo de conflito.   

 

Técnicas de ação diante de ameaça ou situações de agressão  

O comportamento seguro diante de ameaça aumenta drasticamente a 

chance de resolução de uma situação potencialmente perigosa sem a 

necessidade de uso da força, assim como ensina a mulher como se colocar 

em uma situação de vantagem caso o conflito seja inevitável.  

 

Trabalho de encorajamento.   

Desenvolver a redução do medo, o aumento da coragem e a capacidade de 

empoderamento frente a situações de risco real ou iminente.   

 

 

 

2 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 Poderão participar  Pessoa Jurídica  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(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 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 apresentadas via correio eletrônico até às 23h59 min do dia 24 de 

Março de 2021 para o e-mail: aprecia@aprecia.org.br colocando no assunto: COTAÇÃO 

PRÉVIA DE PREÇOS -  002/2021 - APR. 

 

3.2 As propostas deverão conter a especificação dos serviços oferecidos, rigorosamente de acordo 

com as exigências constantes do presente Processo, de forma clara e objetiva. No caso de 

propostas, se faz necessário a assinatura do representante legal da empresa. 

 

 

Aos participantes selecionados serão informados por e-mail e/ou por telefonema, sobre o processo 

de contratação. 
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4 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência do contrato será de até 04 (quatro) 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, caso seja necessário e devidamente justificado, após análise técnica e financeira 

do instituto APRECIA e parceiro concedente. 

 

 

5  CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

5.1 Esta Cotação Prévia  de Preços  é do tipo Menor Preço e Melhor Técnica. 

5.2 A seleção das propostas será realizada por intermédio da análise e avaliações 

comparativas, através da comprovação da experiência e qualificação do (a) proponente. 

5.3 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências contidas nesse 

instrumento, que apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis 

 

 

6  RESULTADO 

 

O resultado desta desta Cotação Prévia de Preço será publicado no site da APRECIA 

(http://aprecia.org). O prazo de recurso será de 02 dias úteis, a contar do dia da publicação do 

resultado da seleção, neste caso novo prazo será dado para análise do recurso e publicação de 

novo resultado. 

 

6.1 Cronograma 

 

24/03/2021 Prazo máximo para recebimento das propostas 

27/03/2021 Resultado da análise das propostas 

29/03/2021 Resultado Final 

 

      7  CONTRATAÇÃO  

 

Será firmado Contrato de Prestação de Serviço do(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 em 03 (três) parcelas, em moeda corrente do país, mediante 

apresentação de Nota Fiscal e Relatório de Execução  do serviço devidamente analisado e 

atestado por autoridade competente do Instituto APRECIA  e em conformidade ao 
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discriminado na proposta apresentada.O pagamento da última parcela estará vinculado, 

expressamente, à entrega dos Produtos/ Serviços, devidamente aprovados pela instituição. 

 

 

7 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”. 

 

 

8 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, 01 de Março de 2021 

 

 

 

 

 

Israel Macedo Breder 

Presidente da APRECIA 
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