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CENTRO DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CEA 

Projeto Fortalecendo a Política Pública de Economia Solidária: Mobilização e Participação 

Social na construção do Plano Nacional de Economia Solidária Convênio 

CEA/MTE/SENAES nº 795124/2013 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  nº 001/2014 F 

 

1. O Centro de Estudos e Assessoria - CEA, torna público a realização  da 

Cotação prévia de Preços do tipo MELHOR TECNICA e MENOR PREÇO 

conforme este instrumento, tendo como objeto: “Seleção de instituição para 

prestar serviços de assessoria em comunicação para divulgação em rede social 

e sites dos processos de mobilização e dos resultados das etapas da III 

CONAES” conforme previsto para a realização de atividades do Projeto 

Fortalecendo a Política Pública de Economia Solidária: Mobilização e 

Participação Social na construção do Plano Nacional de Economia Solidária - 

Convênio CEA/MTE/SENAES nº 795124/2013. 

2. O processo seletivo dar-se-á conforme o Termo de Referencia, anexo a este 

Edital (anexo I), que dele faz parte integrante. 

3. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail 

centrodeestudoseassessoria@gmail.com , de 27/03/2014 até 10/04/2014. 

4. No ato da inscrição, as instituições interessadas deverão encaminhar o 

Curriculum e observar as exigências constantes no item nº3 do Termo de 

Referencia. 

5. O processo seletivo será no período de 11/04/2014 a 14/04/2014, e se dará 

conforme o item nº 5 do Termo de Referência. 

6. Após a seleção, será divulgado o resultado conforme o item nº5 do termo de 

Referencia e providenciada a contratação da instituição selecionada. 

 

 

Brasília, 24 de março de 2014. 

 

 

 
Ademar de Andrade Bertucci 

Diretor Presidente 

mailto:centrodeestudoseassessoria@gmail.com
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS  Nº 001/2014 F 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

O Centro de Estudos e Assessoria - CEA torna público cotação de preço do tipo 

MELHOR TECNICA e MELHOR PREÇO , conforme este instrumento, tendo como 

objeto: “Seleção de instituição para prestar serviços de assessoria em comunicação 

para divulgação em rede social e sites dos processos de mobilização e dos resultados 

das etapas da III CONAES” conforme previsto para a realização de atividades do 

Projeto Fortalecendo a Política Pública de Economia Solidária: Mobilização e 

Participação Social na construção do Plano Nacional de Economia Solidária - 

Convênio CEA/MTE/SENAES nº 795124/2013. 

 

2.DA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA JULGAMENTO DA 

MELHOR PROPOSTA E PREÇO: 

A instituição contratada como prestadora de assessoria em comunicação para 

divulgação em rede social e sites dos processos de mobilização e dos resultados das 

etapas da III CONAES desenvolverá as atividades de forma a primar pela adequada 

execução do contrato supracitado devendo realizar as seguintes atribuições: 

• 2.1 Assessoria em comunicação das plataformas virtuais da economia solidaria 

e consumo responsável; 

• 2.2 Elaboração de conteúdo do processo de realização da III CONAES para as 

plataformas virtuais; 

• 2.3 Divulgação de conteúdo do processo de realização da III CONAES 

(conferências temáticas, conferências estaduais, conferências territoriais, 

calendários, materiais de apoio, conferência nacional)   nas plataformas 

virtuais, 

• 2.4 Elaboração de relatórios referentes às atividades desenvolvidas. 

 

2 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

A candidata que pretender participar do processo deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

2.1  Plano de Trabalho para o serviço previsto; 

2.2  Currículo Institucional; 

2.3  Proposta de preço; 

       3.4  Atestado de Capacidade Técnica. 
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3 Processo de seleção: 

5.1  Análise de currículo; 

5.2  Período de inscrição: 26/03/2014 a 10/04/2014 

5.3 Seleção de Currículos Institucional: 11/04/2014 a 14/04/2014 

5.4 Resultado Final: 16/04/2014, por meio de divulgação no site  

(www.fbes.org.br ). 

 

 

6    - Remuneração: 

 A remuneração será de R$ 20.010,00 ( vinte mil e dez reais ), a ser acordada mediante 

construção do plano de trabalho. A forma de contratação será por meio de contrato de 

prestação de Serviços durante período de 18 meses e estará vinculado à liberação dos 

recursos provenientes do referido  

 

 

7 - Da Entrega dos Relatórios de Comprovação do Serviço e Cronograma de 

Pagamento 

7.2 -O pagamento será efetuado pelo CENTRO DE ESTUDOS E 

ASSESSORIA – CEA da seguinte forma: 

7.3 - 50% (cinquenta por cento) na aprovação do Planejamento e 

assinatura do contrato; 

7.4 - 25% (vinte cinco por cento) quando realizado até 50% (cinquenta 

por cento) do Planejamento contratado; 

7.5 - 25% (vinte cinco por cento) restantes na entrega do relatório final 

das ações. 

Os pagamentos ocorrerão no prazo de até 10 dias úteis após a 

entrega dos relatórios e da nota fiscal correspondente, expressa 

em Real com duas casas decimais, atestada pelo setor 

responsável pelo recebimento, emitida de forma legível e sem 

rasuras, e constando o número da conta bancária, o nome do 

banco e a respectiva agência. 

 

 

http://www.fbes.org.br/
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8 - O CENTRO DE ESTUDOS E ASSESSORIA – CEA reserva o direto de não 

efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos não tiverem sido 

prestados de acordo com o contratado. 

 

 

 

 

Brasília-DF, 24 de março de 2014 

 

 

 
Ademar de Andrade Bertucci 

Diretor presidente 

 

 

 


