COTAÇÃO PRÉVIA nº. 05/2014
SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA
SISTEMA WEB

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A AÇÃO POR DIREITOS DAS PESSOAS
COM AUTISMO (ABRAÇA), entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº
09.642.390/0001-78, com sede na Rua Francílio Dourado, 11- bairro Água Fria
– Fortaleza/Ceará - CEP 60.813-660, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que fará realizar seleção pública, tipo melhor técnica e menor
preço no âmbito do Convênio nº. 788177/2013, celebrado com a
SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA.
A presente Cotação Prévia de Preço é regida pelo Decreto nº. 6.170, de 25
de julho de 2007, e pela Portaria Interministerial nº. 507, de 24 de novembro
de 2011 e suas alterações.
1. OBJETIVO
Contratação de Pessoa Jurídica para Execução de Serviços Especializados em
Construção de Sistema virtual (SISTEMA WEB).

2. JUSTIFICATIVA
Cumprimento do objeto do convênio nº. 788177/2013 na execução do
Projeto: Capacitação e fortalecimento das organizações comunitárias de
defesa de direito das pessoas com autismo no Brasil, no âmbito do
Convênio nº. 788177/2013.
3. ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO
3.1. Construção de Sistema Web, apto para: Cadastrar participantes das
oficinas e representantes das organizações; Funcionar como plataforma de
capacitação à distância (EAD); Servir de fórum de discussão e instrumento de
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articulação das organizações da Rede para promoção de debates sobre
autismo, direitos humanos e direitos das pessoas com deficiência; Receber
informações e dados sobre a situação de implementação da Convenção sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência em âmbito local e regional;
3.2. Orientação quando a operacionalidade do Sistema;
3.3. Acompanhamento periódico para avaliação e ajustes quando necessário
para garantia da eficiência da ferramenta;
3.4. Adoção das recomendações de acessibilidade web W3C, pelo menos, em
nível 2.
4. CRITÉRIO DE ANÁLISE DAS COTAÇÕES DE PREÇO
4.1. Comprovação de experiência mínima de 01 (um) ano, referente ao

serviço a ser executado;
4.2. Comprovação de regularidade referente às tributações Federais;
Estaduais e Municipais;
4.3. Declaração de capacidade de entrega do produto no prazo estipulado.
5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

O prazo para a execução do serviço será conforme cronograma elaborado e
fornecido pela CONTRATANTE, a contar da assinatura do contrato de
trabalho.
6. VALOR DOS SERVIÇOS
6.1. O valor bruto máximo de referência para a contratação dos serviços será
de R$ 14.667,00 (catorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais).
6.2. A Contratante não se responsabiliza por quaisquer ônus ou débitos de
natureza trabalhista, previdenciária, civil, penal ou administrativa nos quais
venha a incorrer a Contratada.
7. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será feito por meio de transferência bancária, mediante
documentação comprobatória; Nota Fiscal e Recibo, contendo a descrição e
competência de execução dos serviços.
8. ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTOS
A proposta e documentos deverão ser entregues durante o período de 04 de
agosto de 2014, até o dia 11 de agosto 2014, devendo ser enviados, via
e-mail, até o dia especificado acima; contendo os dados da pessoa jurídica e
do representante legal da mesma; nome, RG, CPF, endereço completo,
telefone, e-mail; conforme modelo - Anexo I. O endereço eletrônico de envio
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das propostas é: institucional@abraca.autismobrasil.org.
9. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
O
resultado da
seleção
será
publicado no
site da
(www.abraca.autismobrasil.org) no dia 12 de agosto de 2014.

ABRAÇA.

10. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO
10.1. A simples realização desta Cotação Prévia de Preços não obriga, sob
hipótese alguma, a ABRAÇA a efetivar o processo de contratação;
10.2. Para a efetivação da contratação, quando for o caso, a empresa
vencedora deverá apresentar os documentos listados abaixo:
Cópia do CNPJ;
Cópia do contrato social e sua última alteração, ou instrumento similar;
Certidão negativa de débito junto às receitas federal, estadual e municipal;
Certidão negativa de débito junto à previdência;
Certidão negativa de débito de FGTS; e
Cópia simples da cédula de identidade e CPF dos representantes legais da
empresa; e
Currículo dos profissionais envolvidos atualizados e devidamente assinados.
Fortaleza, 04 de agosto de 2014.

FRANCISCO ALEXANDRE DOURADO MAPURUNGA
Presidente da ABRAÇA.

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA A AÇÃO POR DIREITOS DAS PESSOAS
COM AUTISMO (ABRAÇA)

Rua Francílio Dourado, 11- bairro Água Fria – Fortaleza/Ceará - CEP 60.813-660
institucional@abraca.autismobrasil.org / Telefone: (85) 3114.9658
www.abraca.autismobrasil.org

Fortaleza/CE
Ref.: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO nº ___/2014
Objeto: CONFORME EDITAL
Proponente:
CNPJ:
Nome do representante legal:
CPF:
Endereço completo:
Telefone(s):
E-mail:
PROPOSTA DE
VALOR DO SERVIÇO
Descrição do Serviço
SISTEMA WEB

Numeral R$

Extenso

Anexar a essa proposta de preço:
1) Currículo empresarial atualizado; e
2) No mínimo 03 declarações de pessoas jurídicas que comprovem a
capacidade técnica, conforme disposto no item 4, subitem 4.4 do Edital.
Essa proposta, devidamente preenchida, assinada e com seus respectivos
anexos, deverá ser enviada ao endereço eletrônico: _________________,
indicando no campo assunto: COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS nº ___/2014 ou
no endereço da ABRAÇA, indicado no Edital.
Declaramos que a empresa ________________, CNPJ nº_____________,
atende todas as especificações contidas no Edital da Cotação de Preços nº
____/2014, e em especial dos itens 4 e 9.
Local, data

______________________________________________ Nome, assinatura e
nº do RG do responsável legal.
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