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EDITAL DEEDITAL DEEDITAL DEEDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 00 COTAÇÃO PRÉVIA Nº 00 COTAÇÃO PRÉVIA Nº 00 COTAÇÃO PRÉVIA Nº 009999/2011/2011/2011/2011    

PROCESSO N. 732261/2011/03PROCESSO N. 732261/2011/03PROCESSO N. 732261/2011/03PROCESSO N. 732261/2011/033333    
 

    
1 1 1 1 ---- DO PREÂMBULO DO PREÂMBULO DO PREÂMBULO DO PREÂMBULO    
 

1.11.11.11.1)))) A FUNDAÇÃO CÂNDIDO RONDON torna público que fará 
realizar COTAÇÃO PRÉVIA, do tipo MELHOR TÉCNICA, no âmbito do 
Convênio nº 732261/2010, celebrado com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, objetivando a contratação de entidades 
da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, para atuarem como 
Bases de Serviços de Apoio à Comercialização – BSC, e prestarem 
ainda serviços operacionais de apoio ao fortalecimento da 
comercialização de bens e serviços produzidos no meio rural por 
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais nos 
moldes do Termo de Referência, parte integrante deste edital, 
independentemente de transcrição. 
    
1.21.21.21.2)))) Do Prazo de Recebimento da Documentação  
    

a)a)a)a) Serão aceitos e analisados os currículos e documentos 
enviados do dia 11/05/2011 a 26/05/2011, às 17 h. 

b)b)b)b) Serão aceitas as propostas recebidas após o termo final, 
desde que a postagem tenha ocorrido até dia 25/05/2011. 

 
 

1.31.31.31.3))))    Procedimentos para participação: 
 
    

a)a)a)a) Envio de envelope para a Fundação Cândido Rondon, sediada 
na Rua treze de maio, 1.180, Sala 03, CEP 79004-420, Centro, 
em Campo Grande/MS, com a seguinte referência: “Cotação 
Prévia– Melhor Técnica- N.º 009/2011/( )AM; ( )PA; ( )AP; ( )RR; 
AC ( ); RO ( ). 
 
AAAA.b.b.b.b)))) Um “X” deverá ser marcado na Unidade Federativa 
pretendida. Os territórios e municípios de atuação deverão 
ainda ser apresentados no Plano de Ação Imediata. 
 
A.cA.cA.cA.c)))) O candidato que não identificar a Unidade Federativa 
pretendida estará automaticamente desclassificado. 

    
b) b) b) b) O envelope 01envelope 01envelope 01envelope 01 deverá conter a seguinte    documentação:    

 
• 03 (três) anos completos de existência legal até a data 
deste edital, comprovados através de três Declarações de 
funcionamento regular da entidade nos últimos três anos, 
emitidas por autoridades públicas locais (ver modelo no 
anexo V); 
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• Ter sede e/ou atuação na área dos Territórios atendidos, 
demonstradas por meio de comprovante de endereço da 
instituição em caso de sede na área dos territórios, ou 
documentos como Ata do Colegiado apontando que a 
entidade participou de reuniões ou desenvolve atividades 
no referido território, folder, cartilhas e relatórios de 
eventos. 

 
• Declaração de Ciência – Anexo VI. (Apenas para 
cooperativas) 

 
• Apresentar documentação comprobatória da sua situação 
legal; conforme a seguinte lista: 
 

� Cópia do Contrato Social e/ou Estatuto, e suas 

alterações devidamente registradas em cartório;  

� Cópia da Inscrição no CNPJ/MF; 

� Cópia da Ata que elegeu a atual diretoria, com 

Registro em Cartório acompanhada de cópia de 

documentos pessoais e comprovante de residência 

do(s) responsável (eis).; 

� Certidões Negativas de Débitos com a Receita 

Federal/Dívida Ativa da União, FGTS, INSS, Fazenda 

Estadual e Fazenda Municipal. 

� Certidão Negativa de Falência e Concordata 

 
O eeeenvelope 02nvelope 02nvelope 02nvelope 02 deverá conter a seguinte    documentação: 
 

• Proposta Financeira, conforme anexo 01 – observar os 
requisitos de preenchimento dispostos no item 8.1 do 
Termo de Referência – anexo 03. 

• Currículo – anexo II  
• Capacidade técnica e operacional – anexo  IV; 
• Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidade 
da Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta 
ou indireta e/ou empresa privada que comprove, de maneira 
satisfatória, a aptidão para desempenho de atividades 
pertinentes ao objeto ser licitado 

 
CCCC)))) Vagas disponíveis: 
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UF Descrição Territórios de atuação 

Acre 01 Instituição  Alto Acre e Capixaba 

01 Instituição Centro-Oeste 
Amapá 

01 Instituição  Lagos 

Amazonas 01 Instituição  Manaus e Entorno 

01 Instituição  Sul 

01 Instituição     Sudeste 
Pará 

01 Instituição    Marajó 

Roraima 01 Instituição Sul 

Rondônia 01 Instituição Rio Machado 

Total 09 Instituições     
 

2 2 2 2 ---- DO OBJETO  DO OBJETO  DO OBJETO  DO OBJETO E VALORE VALORE VALORE VALOR 
    
2.1)2.1)2.1)2.1)O presente Edital consiste na seleção de entidades civis sem 
finalidade lucrativa, para atuarem como Bases de Serviços de 
Apoio à Comercialização, em atendimento à demanda do Convênio 
0732261/2010, por meio das atividades dispostas no Termo de 
Referência, anexo 03. 
 
2.22.22.22.2)))) O valor bruto disponível para a consultoria é de R$ 60.054,00 
(sessenta mil e cinqüenta e quatro reais),  incluindo todas as 
despesas para realização do trabalho, inclusive impostos e taxas; 
 
2.32.32.32.3) ) ) ) Os desembolsos serão efetuados conforme cronograma 
abaixo: 
 

Etapa Desembolso* 

Apresentação do Plano 
de Trabalho.  15% 
Produto 1 – 90 dias após 

assinatura do contrato 30% 
Produto 2 – 180 dias 

após assinatura do 

contrato 30% 
Produto 3 – conclusivo–

280 dias após assinatura 

do contrato 25% 
Total 100% 
    
*todos os pagamentos serão efetuados*todos os pagamentos serão efetuados*todos os pagamentos serão efetuados*todos os pagamentos serão efetuados tão somente tão somente tão somente tão somente após entrega dos referidos  após entrega dos referidos  após entrega dos referidos  após entrega dos referidos 
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produtosprodutosprodutosprodutos....    
 

2222.4.4.4.4) ) ) ) É certo que as despesas ficarão a cargo do Convênio N. 
0732261/2010    e ContratoContratoContratoContrato de de de de Repasse  Repasse  Repasse  Repasse N. N. N. N. 
0321684522010/MDA/CAIXA,0321684522010/MDA/CAIXA,0321684522010/MDA/CAIXA,0321684522010/MDA/CAIXA, Meta 4, elemento de despesa 4.1. 
 
2.5) 2.5) 2.5) 2.5) Em    havendo a participação de Cooperativas, ressalva-se que o 
INSS Patronal de 15% será descontado do montante total da 
proposta, no ato da emissão da Nota Fiscal, posto que o Convênio 
não prevê esta despesa. 
 
3333    ----    DA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATODA VIGÊNCIA DO CONTRATO    
 

3.1)3.1)3.1)3.1) O trabalho deverá ser desenvolvido por um período de 10 (dez) 
meses, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser 
prorrogado, resilido ou rescindido, nos termos da lei e de acordo 
com a necessidade do Convênio. 
    

3.2)3.2)3.2)3.2) Cronograma de  execução: 

O cronograma de execução será acordado entre as partes a partir 
da construção do Plano de Trabalho com a instituição vencedora 
do Certame. 
 

4444----    DOS PRODUTOSDOS PRODUTOSDOS PRODUTOSDOS PRODUTOS    

4.1) 4.1) 4.1) 4.1) Os produtos da consultoria deverão ser entregues em via 
digital (sendo uma com extensão DOC e outra em PDF), devidamente 
formatadas e paginadas. Os textos produzidos, inclusive eventuais 
anexos, deverão ser na fonte “Arial” tamanho 12, linha simples.  
 

4.2)4.2)4.2)4.2) Os produtos serão 03 relatórios de atividades. Todos 
acordados entre as partes, a partir do estabelecido no Plano de 
Trabalho. 
 
4.3)4.3)4.3)4.3) Todos os produtos deverão ser aprovados pela Contratante. 
4.4) O atraso na entrega dos referidos produtos superior a 60 
dias (sessenta dias) implicará na rescisão do Contrato. 
 
5 5 5 5 ----    DA SUPERVISÃO DA CONSULTORIADA SUPERVISÃO DA CONSULTORIADA SUPERVISÃO DA CONSULTORIADA SUPERVISÃO DA CONSULTORIA    

5.1)5.1)5.1)5.1) Os produtos objeto desta Consultoria serão submetidos à 
análise da Comissão específica e do representante da Entidade 
Parceira e assinado pelo Agente de Desenvolvimento Econômico  
(ADE) e Articulador Estadual (AE).  
    
6666)))) Os interessados em participar da presente seleção poderão 
tomar ciência do inteiro teor do Edital e seus anexos, bem como 
adquiri-lo no site institucional www.fcr.org.br. 
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 7777    –––– DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO    
 
7777.1).1).1).1) Compõem a fase deste processo seletivo: 
a)a)a)a) Análise das documentações dos envelopes; 
bbbb)))) Seleção; 
cccc)))) Entrevista, em caso de empate.  

    
7777.2).2).2).2)    Critério de seleção consoante item 8.3 do Termo de 
Referência. 
 
7777.3.3.3.3)))) O resultado será divulgado até o dia 04/06/2011, às 17 h, no 
site www.fcr.org.br.    
 
8888    –––– DAS DISPOSIÇÕ DAS DISPOSIÇÕ DAS DISPOSIÇÕ DAS DISPOSIÇÕES FINAISES FINAISES FINAISES FINAIS    
    
8888.1).1).1).1) Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, 
quaisquer editais complementares, avisos e convocações, 
relativos ao Processo Seletivo. 
 
8888.2.2.2.2) ) ) ) Integram o presente edital os anexos a seguir: anexo 01 –
Modelo de Proposta; anexo 02 – Currículo da Entidade; anexo 03 – 
Termo de Referência; Anexo IV – Capacidade Técnica e Operacional; 
Anexo V – Declaração de funcionamento; Anexo VI – Declaração 
de Ciência 
    
8888....3333)))) Eventuais dúvidas ou questionamentos podem ser sanados por 
meio dos seguintes contatos:  
Fone: Fone: Fone: Fone: (67) 3026 2071; (67) 3318 0866    
Fax: Fax: Fax: Fax: (67)    3318 0813 
EEEE----mail: mail: mail: mail: fcr@fcr.org.br 

 
Campo Grande/MS, 11 de maio de 2011. 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
FUNDAÇAO CÂNDIDO RONDONFUNDAÇAO CÂNDIDO RONDONFUNDAÇAO CÂNDIDO RONDONFUNDAÇAO CÂNDIDO RONDON    
Cleuza Maria Alves da FonsecaCleuza Maria Alves da FonsecaCleuza Maria Alves da FonsecaCleuza Maria Alves da Fonseca    

CONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTECONTRATANTE    
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AAAANEXO NNEXO NNEXO NNEXO N....º 1º 1º 1º 1    

    
PROPOSTA DE PREÇOS 

 
MODALIDADE 

COTAÇÃO 
PREVIA DE 
PREÇO – 
MELHOR 
TÉCNICA 

 

NÚMERO 
 

TIPO 
 
 

Proponente:  
Endereço:  Processo N.:  

 
Cidade:  Data:  
Telefone:   Fax:  Rubrica: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT
. 

MAR
CA 

PRAZO 
ENTREGA 

PREÇO 
UNIT  

PREÇO TOTAL  

1 Contratação de entidades da sociedade civil, 

sem finalidade lucrativa, para atuarem como 

Base de Serviços de Apoio à Comercialização – 

BSC, e prestar serviços operacionais de apoio 

ao fortalecimento da comercialização de bens e 

serviços produzidos no meio rural por 

agricultores familiares, povos e comunidades 

tradicionais, para atendimento a demanda do 

Convênio 0732261/2010. 

Colocar a UF, e os territórios de atuação 

Un 1  10 (dez) dias 
úteis após 
assinatura 
contrato 

  
 

Valor Global desta licitação é de R$  
Incluso todas as despesas relativas à execução do serviço, bem como todos os 
impostos, taxas e demais despesas. 
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele 
indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias, com 
pagamento através do banco  agência c/c. 
Prazo do inicio dos serviços, 10 (dez) dias, contados da assinatura do contrato. 

Local e data.  

 
 

Responsável 

NÚMERO DO CNPJ DA EMPRESA LICITANTE 
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ANEXO Nº 2ANEXO Nº 2ANEXO Nº 2ANEXO Nº 2    

    
Modelo de Currículo da Instituição  

 

1. Identificação 

 

1.1 – Denominação: _____________________________________________ 
 

1.2 – Endereço:  ________________________________________________ 
           
___________________________________________________________ 
 
1.3 – CNPJ: _________________________________________________ 

1.4 – Telefone: ______________________________________________ 

1.5 – E – mail: __________________________________________________ 

1.6 – Dirigentes: 

 

 

Nome 

 

Cargo 
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2. Características da Entidade  

 

 

2.1 – Abrangência Geográfica (*): ______________________________________ 
        
_________________________________________________________________ 
        
_________________________________________________________________ 
 

2.1 – Principais Atividades Atuais: 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 
(*) – Nacional 

      Regional, (indicar que região). 

      Estadual (Indicar que estado). 
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      Territorial (Indicar os territórios). 

3. Atividades de Apoio Técnico ao Desenvolvimento R ural Sustentável : 

 

 
Duração 

 
 

Ordem 

 
 

Especificação  
Início 

 
Término 

 

Instituição 
Apoiadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4. Convênios ou Contratos com Instituições do Gover no Federal ou Estadual 

(a partir do ano 2000) : 
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Duração 

 
 

Ordem 
 

 
 

Instituição 

 
 

Objeto do Contrato/Convênio 
 

 
Início 

 
Término 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data: _____ / _____/_____ . 

 

                         ______________________________________ 

                 Representante Legal da Instituição 

                          Nome: 

                                       CPF: 
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ANEXO Nº 3ANEXO Nº 3ANEXO Nº 3ANEXO Nº 3    

    
    

TERMTERMTERMTERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS O DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS O DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS O DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS  TÉCNICOS  TÉCNICOS  TÉCNICOS      

    
    

1.1.1.1. NÚMERO DO TERMO DE REFENÚMERO DO TERMO DE REFENÚMERO DO TERMO DE REFENÚMERO DO TERMO DE REFERÊRÊRÊRÊNCIA: NCIA: NCIA: NCIA:     
    
    
2.2.2.2. NÚMERO DO CONVÊNIO: 732261/2010NÚMERO DO CONVÊNIO: 732261/2010NÚMERO DO CONVÊNIO: 732261/2010NÚMERO DO CONVÊNIO: 732261/2010    
    
    
3.3.3.3. IDENTIFICAÇÃIDENTIFICAÇÃIDENTIFICAÇÃIDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA O DO TERMO DE REFERENCIA O DO TERMO DE REFERENCIA O DO TERMO DE REFERENCIA –––– CONVÊ CONVÊ CONVÊ CONVÊNIO NIO NIO NIO 
MMMMDDDDA/FCR A/FCR A/FCR A/FCR     

    
Título do Termo de ReferênciaTítulo do Termo de ReferênciaTítulo do Termo de ReferênciaTítulo do Termo de Referência    
seleção de entidades civis sem finalidade lucrativa, para atuarem 
como Bases de Serviços de Apoio à Comercialização, em 
atendimento à demanda do Convênio 0732261/2010 
    
4.4.4.4. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTEIDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTEIDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTEIDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE    
    

Entidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade ResponsávelEntidade Responsável 
FUNDAÇÃO CÂNDIDO RONDON    
EndereçoEndereçoEndereçoEndereço    
RUA Treze de maio, 1.180, Centro 
CEP 79004-420, em Campo Grande – MS    
 
A Fundação Candido Rondon entidade privada sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob nº 04.202.329/0001-96, com sede na rua 
Bariri, 53. Vila Gloria. Campo Grande – MS. CEP: 79004-252. Torna 
público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar a 
COTAÇÃO PREVIA DE PREÇO , tipo MELHOR TÉCNICA no âmbito do 
Convênio nº 732261/2010, celebrado com o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário objetivando a seleção de entidades civis seleção de entidades civis seleção de entidades civis seleção de entidades civis 
sem finalidade lucrativa, para atuarem como Basessem finalidade lucrativa, para atuarem como Basessem finalidade lucrativa, para atuarem como Basessem finalidade lucrativa, para atuarem como Bases de Serviços de  de Serviços de  de Serviços de  de Serviços de 
Apoio à Comercialização.Apoio à Comercialização.Apoio à Comercialização.Apoio à Comercialização.    
    
A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto no 

6.170 de 25 de julho de 2007, pela Portaria Interministerial no 127, 
de 29 de maio de 2008 e suas alterações. 
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5.5.5.5. DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO    
 
1. OBJETIVO: 

Contratação de entidades da sociedade civil, sem finalidade lucrativa, para 

atuarem como Base de Serviços de Apoio à Comercialização – BSC, e prestar 

serviços operacionais de apoio ao fortalecimento da comercialização de bens e 

serviços produzidos no meio rural por agricultores familiares, povos e 

comunidades tradicionais, para atendimento a demanda do Convênio 

0732261/2010, conforme abaixo: 

UF Descrição Territórios de atuação 
Acre 01 Instituição  Alto Acre e Capixaba 

01 Instituição Centro-Oeste 
Amapá 

01 Instituição  Lagos 
Amazonas 01 Instituição  Manaus e Entorno 

01 Instituição  Sul 
01 Instituição  Sudeste Pará 
01 Instituição Marajó 

Roraima 01 Instituição Sul 
Rondônia 01 Instituição Rio Machado 

Total 09 Instituições  
 

 
2. JUSTIFICATIVA: 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT), do Departamento de Cooperativismo, 

associativismo, negócios e comércio – DECOOP vem apoiando a constituição e 

fortalecimento do processo de desenvolvimento rural sustentável com enfoque na 

Dinamização dos territórios com o apoio das Entidades Parceiras.  

Faz-se necessário, viabilizar efetivamente essas várias ações e programas 

a partir de ferramentas que possibilitem aos territórios propiciar aos seus 

produtores e produtos alcançarem maior mercado e reconhecimento. Diante disso, 

o projeto viabilizará a contratação de instituições denominadas Base de Serviços 

de Apoio à Comercialização - BSC que deverá assessorar os produtores familiares 
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do Território, organizados em formas associativas, nos aspectos ligados à 

comercialização dos seus bens e produtos.  

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Base de Serviço de Comercialização terá as seguintes atribuições: 

• Mapear, diagnosticar, articular, contribuir no bom funcionamento 
de  projetos e/ou empreendimentos financiados pelo PROINF 
com foco em COMERCIALIZAÇÃO; 

• Assessorar os empreendimentos para que acessem os mercados 
institucionais – PNAE e PAA; 

• Identificar mercados potenciais, articulando e/ou assessorando os 
empreendimentos para sua inserção nestes mercados;  

• Manter permanente articulação com o Colegiado Territorial, 
mantendo o foco na criação e/ou animação de câmara temática 
ligada à Dinamização Econômica / Comercialização;  

• Contribuir na articulação para a criação e/ou fortalecimento da 
Rede Estadual de Bases de Serviço;  

• Integrar-se à formação de uma articulação estadual (fórum, etc); 
subsidiar o fórum de informações para articulação de políticas, 
parceiros, etc; 

• Garantir a contratação de corpo técnico dedicado à execução das 
atividades previstas. 

 Além dessas atribuições, a BSC deverá realizar uma ou mais das seguintes 
atividades:  

• Orientar e/ou acompanhar a construção e/ou implementação dos 
Planos Territoriais de Cadeias de Produção e de Planos de 
Negócios de Empreendimentos Associativos; 

• Produzir e/ou disseminar informações de relevância para a 
adequada comercialização dos produtos da agricultura familiar; 

• Orientar e qualificar técnicos e gestores envolvidos com os 
sistemas produtivos familiares, com ênfase na comercialização 
para atendimento ao mercado;  

• Apoiar tecnicamente a elaboração dos projetos e a implantação e 
operação de estruturas e espaços (isolados ou articulados em 
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rede) de processamento agroindustrial e/ou de comercialização 
da produção familiar; 

• Orientar produtores familiares e/ou suas organizações 
associativas, no encaminhamento de procedimentos inerentes 
aos processos de comercialização, tais como: certificações, 
aspectos fiscais e sanitários, despachos de mercadorias, 
processamento de exportações, etc; 

• Apoiar a divulgação dos produtos e serviços dos produtores 
familiares, com vistas à ampliação do acesso aos mercados; 

• Realizar atividades de intermediação entre os produtores locais e 
os agentes do mercado, orientando a concretização de negócios 

4. CRONOGRAMA E PRAZO 

O prazo para a realização de tal trabalho 10 meses, contados da data de 

assinatura do contrato, podendo esse prazo ser prorrogado caso seja necessário e 

havendo concordância entre as partes. 

Cronograma execução: 

O cronograma de execução será acordado entre as partes a partir da 
construção do Plano de Trabalho com a instituição vencedora do Certame. 

 
5. APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos serão 03 relatórios de atividades. Todos acordados entre as 

partes, a partir do estabelecido Plano de Trabalho. 

Sendo que o último relatório deverá refletir o trabalho em sua totalidade, ou 

seja, o registro global de todo o processo de intervenção. 

Os produtos da consultoria deverão ser entregues em via digital (sendo uma com 

extensão .DOC e uma em .PDF), devidamente formatas e paginados. Os textos 

produzidos, inclusive eventuais anexos, deverão ser na fonte “Arial” tamanho 12, linha 

simples. Todos os produtos deverão ser aprovados pela Contratante. 

Todos os direitos do documento escrito são reservados à Fundação 

Cândido Rondon, e à Secretaria de desenvolvimento Territorial – SDT/MDA. Seu 

uso é permitido desde que citada a fonte.  

5.1 Da supervisão da consultoria 
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Os produtos objeto desta Consultoria serão submetidos à análise da 

Comissão específica e do representante da Entidade Parceira e assinado pelo 

Agente de Desenvolvimento Econômico  (ADE) e Articulador Estadual (AE).  

No caso de atraso ou não entrega dos Produtos, poderão ser feitos ajustes 

neste Termo de Referência.  

O atraso na entrega dos referidos produtos superior a 60 dias (sessenta 

dias) implicará na suspensão do Contrato.   

6. VALOR E DESEMBOLSO 

O valor disponível para a consultoria é de R$ 60.054,00 (sessenta mil e 

cinqüenta e quatro reais) valor bruto,  incluindo todas as despesas para realização 

do trabalho, inclusive impostos e taxas. Conforme anexo I. 

Cujos desembolsos serão pagos conforme cronograma abaixo. 

Etapa Desembolso* 

Apresentação do Plano 
de Trabalho.  15% 
Produto 1 – 90 dias após 

assinatura do contrato 30% 
Produto 2 – 180 dias 

após assinatura do 

contrato 30% 
Produto 3 – conclusivo–

280 dias após assinatura 

do contrato 25% 
Total 100% 
*todos os pagamentos serão efetuados após entrega dos referidos produtos 

Tal despesa correrá a cargo do Convênio 0732261/2010 e 
0321684522010/MDA/CAIXA, Meta 4, elemento de despesa 4.1 

 
 

6.1 – Em se tratando de Cooperativas, ressalva-se que o INSS Patronal de 15% será 
descontado do montante devido, no ato da emissão da Nota Fiscal, posto que o Convênio 
não prevê esta despesa. 
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7. PERFIL DA INSTITUIÇÃO  
 

Estarão aptas a se inscrever na seleção, quaisquer instituições da  
sociedade civil sem finalidade lucrativa, credenciadas como OSCIP ou não, que 
atendam cumulativamente, as seguintes condições: 

7.1 03 (três) anos de existência legal (completos até a data deste edital), 
comprovado através de três Declarações de funcionamento regular da 
entidade nos últimos três anos, emitidas por autoridades públicas locais (ver 
modelo no anexo V); 
 

7.2 Experiência na realização de trabalhos compatíveis ao objeto a ser licitado, 
conforme currículo, anexo II. 

7.3  Capacidade técnica e operacional – apresentadas no anexo IV. 

 O currículo e a demonstração de capacidade técnica e operacional deverão 
possibilitar a visualização dos seguintes critérios subjetivos: 

• Experiência prévia em atividades de prestação de serviços de apoio 
à comercialização à grupos associativos de produtores familiares; 

• Conhecimento da realidade do Território, especialmente no eixo 
desenvolvimento econômico; 

• Notório envolvimento e contribuição na política de desenvolvimento 
territorial; 

• Que assimile e compreenda o Colegiado Territorial como instância de 
gestão e controle social das políticas públicas de fomento à 
comercialização e dinamização econômica; 

• Com reconhecida experiência no fomento à comercialização dos 
produtos da agricultura familiar e economia solidária; 

• Compromisso e condições de destinar técnicos, exclusivamente, 
para atuar no apoio às ações e aos empreendimentos da agricultura 
familiar e economia solidária; 

• Compromisso e abertura para trabalhar com públicos e 
empreendimentos definidos como prioritários pelo Território; 

• Compromisso e conhecimento metodológico para operar em redes 
(seja compondo a Rede de Bases de Serviços; seja fomentando a 
criação ou fortalecimento de redes de empreendimentos); 

• Condições técnicas e gerenciais para gerir adequadamente os 
recursos, ações e resultados; 
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• Que atuem reconhecidamente com transparência e ética. 

 

8. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO 
 

8.1 Das Propostas 

As propostas de preços serão encaminhadas, conforme anexo I, devidamente 
preenchidos os campos disponíveis conforme as regras abaixo, sob pena de 
desclassificação da proposta: 
a) preço unitário e total por lote/item, em moeda corrente nacional, cotados com 

apenas duas casas decimais, expressos em algarismos; 
b) não deve conter cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; 
c) indicar o prazo de início do serviço, não superior a 10 (dez) dias úteis, contados 

da assinatura do contrato. No caso do prazo de entrega ser omitido na 
proposta, será considerado o prazo acima mencionado; 

d) deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 
(sessenta) dias, contados da data de entrega da mesma. No caso do prazo de 
validade ser omitido na proposta, será  considerado de 60 (sessenta) dias; 

e) deverá conter a descrição resumida do serviço na ficha descritiva;  
f) indicação do nome do banco, número da agência, número da conta corrente, 

para fins de recebimento dos pagamentos; 
g) indicar nome da empresa, razão social ou denominação social, endereço 

completo, n. de telefone e n. do aparelho de fax atualizados para facilitar 
possíveis contatos; 

 
8.1.1 Todos os funcionários ficarão para todos os efeitos legais administrativos, 

sob a responsabilidade da empresa contratada, a quem cabe responder 
pelos atos e omissões por eles praticados no desempenho de suas 
funções.  

8.1.2 Todas as despesas relativas à execução do serviço, bem como todos os impostos, 
taxas e demais despesas correrão por conta exclusiva da contratada.  

 

8.2 Habilitação de propostas: 

8.2.1 Curriculo – anexo II e a demonstração de capacidade técnica e operacional 

– anexo  IV; 

8.2.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidade da 

Administração Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta e/ou 
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empresa privada que comprove, de maneira satisfatória, a aptidão para 

desempenho de atividades pertinentes ao objeto ser licitado 

 

8.2.3 Ter sede e/ou comprovada atuação na área dos Territórios atendidos. 
Demonstrado através do comprovante de endereço da instituição em caso 
de sede na área dos territórios ou documentos (Ata do Colegiado 
mostrando que a entidade participou de reuniões ou desenvolve atividades 
no referido território, folder, cartilhas, relatórios de eventos) que comprovem 
a atuação em municípios desses territórios; 

 
8.2.4 Apresentar documentação comprobatória da sua situação legal; conforme a 

seguinte lista: 

 
� Cópia do Contrato Social e/ou Estatuto, e suas alterações 

devidamente registradas em cartório;  

 
� Cópia da Inscrição no CNPJ/MF; 

 
 

� Cópia da Ata que elegeu a atual diretoria, com Registro em 
Cartório acompanhada de cópia de documentos pessoais e 
comprovante de residência do(s) responsável (eis).; 

 
� Certidões Negativas de Débitos com a Receita Federal/Dívida 

Ativa da União, FGTS, INSS, Fazenda Estadual e Fazenda 
Municipal. 

 
� Certidão Negativa de Falência e Concordata 

 

8.3 Da Avaliação 

Tabela de pontuação 
Item DISCRIMINAÇÃO Nota 

0-5 
1 EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE  

1.1 Experiência da entidade com trabalhos relacionados a 
elaboração de projetos com foco na comercialização da  
produção familiar  
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1.2 Experiência da entidade com trabalhos relacionados a 
consultorias com foco nos procedimentos inerentes aos 
processos de comercialização, tais como: certificações, 
aspectos fiscais e sanitários, despachos de mercadorias, 
processamento de exportações, etc; 

 

1.3  Experiência prévia em atividades de prestação de serviços de 
apoio à comercialização à grupos associativos de produtores 
familiares; 

 

1.4  Conhecimento da realidade do Território, especialmente no 
eixo desenvolvimento econômico; 

 

1.5 Notório envolvimento e contribuição na política de 
desenvolvimento territorial; 

 

1.6  Que assimile e compreenda o Colegiado Territorial como 
instância de gestão e controle social das políticas públicas de 
fomento à comercialização e dinamização econômica; 

 

1.7 Com reconhecida experiência no fomento à comercialização 
dos produtos da agricultura familiar e economia solidária; 

 

1.8 Compromisso e condições de destinar técnicos, 
exclusivamente, para atuar no apoio às ações e aos 
empreendimentos da agricultura familiar e economia solidária; 

 

1.9 Compromisso e abertura para trabalhar com públicos e 
empreendimentos definidos como prioritários pelo Território; 

 

1.10 Compromisso e conhecimento metodológico para operar em 
redes (seja compondo a Rede de Bases de Serviços; seja 
fomentando a criação ou fortalecimento de redes de 
empreendimentos); 

 

1.11 Condições técnicas e gerenciais para gerir adequadamente os 
recursos, ações e resultados; 

 

1.12 Que atuem reconhecidamente com transparência e ética, 
dialogando com o Colegiado Territorial, Núcleo Diretivo e o 
público prioritário da agricultura familiar. 

 

1.13 Capacidade de execução – se a proponente possui 
capacidade instalada (infra estrutura operacional e pessoal)   

 

1.14 Qualificação da equipe para execução do trabalho  

 TOTAL  

 

9. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Envelopes contendo os documentos abaixo 
Envelope 1:  
As declarações descritas no item 7.1; 
 
Os documentos relacionados no item 8.2.3 e 8.2.4 
 
 
 
Envelope 2 
Documento descrito no Item 6 – Proposta financeira; 
Documentos relacionados nos itens 8.2.1 e 8.2.2 
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Endereço para envio: 

Cotação Previa de Preço – Melhor Técnica xxxx 

Unidade da Federação de interesse ________________ e Território: __________ 

ENVELOPE _______ 

Fundação Candido Rondon 

Rua 13 de maio, 1180. Sala 03. Cep: xxxx 

 

 

                     Campo Grande/MS, xxx de maio de 2011  
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AAAANEXO Nº 4NEXO Nº 4NEXO Nº 4NEXO Nº 4    
    

DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
 
 
A xxxxx, inscrita no CNPJ xxxx apresenta sua capacidade técnica e instalada para a 
execução dos trabalhos. 
 
 

1. GESTOR 
 

Informar de quem será a responsabilidade sobre a gestão das ações e execução 
do projeto, qualificando os responsáveis. Aqui devem ser inseridos os nomes e contatos 
da equipe técnica do projeto previamente estabelecida para ser a referência direta com 
esta Fundação, contemplando Coordenadores/Gestores e demais membros da equipe.  
 

2. CAPACIDADE INSTALADA  
 

Informar a estrutura (equipamentos, espaços físicos, pessoal, etc.) que o 
proponente possui e que será efetivamente utilizada/alocada na execução do objeto da 
proposta.  

Se possível, informar também a qualificação dos profissionais que a proponente já 
possui em seus quadros e que atuarão no projeto, indicando o tipo de participação e o 
grau de dedicação (horas/semana, porcentual do tempo ou outro indicador).  

 
3. RECURSOS HUMANOS  

 
Informar a quantidade e perfil (ou formação) dos profissionais que atuarão no 

projeto (já disponíveis ou a serem contratados).  
No caso das entidades públicas de ATER/ATEPA, é obrigatória a indicação dos 

profissionais que atuarão no projeto (nome, formação e lotação), quando os mesmos já 
fizerem parte dos quadros da instituição.  
 

 

 

Local e data. 

 

 

Assinatura do Responsavel legal. 
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AAAANEXO Nº 5NEXO Nº 5NEXO Nº 5NEXO Nº 5    

 
(Timbre da Entidade) 

 
DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ENTIDADES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 
 
(Inciso VII, do art. 36, da Lei nº 12.017, de 12 de agosto de 2009) 
 
Eu, (nome da autoridade local, por extenso), portador da CI nº 
__________________, CPF nº_______________, ocupante do 
_________________________(cargo/função) da 
_________________________(nome da Entidade Pública), inscrita no CNPJ nº 
_____________, sediada à _________________(endereço completo), 
DECLARO, junto a FUNDAÇÃO CANDIDO RONDON, que a (nome da Entidade), 
inscrita no CNPJ sob o nº__________________, sediada à 
__________________________(endereço completo), vem funcionando 
regularmente nos últimos 03 (três) anos. 
 
 
Local e Data 
 
 
__________________________________________ 
Nome 
Cargo 
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AAAANEXO Nº 6NEXO Nº 6NEXO Nº 6NEXO Nº 6    
    

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA 
 
A Cooperativa XXXXXXXXXnomenomenomenomeXXXXXXXXXXXX, sediada na rua 
XXXXXXXXendereço completoendereço completoendereço completoendereço completoXXXXXXXXX, DECLARA, para os fins 
da Cotação prévia N. 009/2011 referente ao convênio 
732261/2010/MDA/FCR, 732261/2010/MDA/FCR, 732261/2010/MDA/FCR, 732261/2010/MDA/FCR, sob pena de sofrer as consequências da 
lei,  estar ciente, inequivocadamente, do disposto no item 2.5 do 
Edital: 
 

“Em    havendo a participação de Cooperativas, ressalva-se que 
o INSS Patronal de 15% será descontado do montante 
devido, no ato da emissão da Nota Fiscal, posto que o 
Convênio não prevê esta despesa.” 
 

 
 

Campo Grande - MS, XX de maio de 2011 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL E ASSINATURA 
    

 
 
 
 
 


