
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 004/2021

A Guayí torna pública a realização da Cotação de Preços para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE

COMUNICAÇÃO  para execução do Projeto  “TRABALHO ORIENTADO DE DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO E BIOPSICOSSOCIAL BASEADO NA OFERTA DE ALTERNATIVAS (TÔ DE BOA)”,

a ser executado em Curitiba/Paraná no âmbito do Projeto BRA/15/009, firmado entre a Secretaria

Nacional de Políticas sobre Drogas, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Guayí.

A Sessão de Cotação de Preços será pública e realizada em conformidade com este Termo de

Referência, conforme o cronograma a seguir:

LANÇAMENTO DA COTAÇÃO DE PREÇOS: 08/11/2021

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08/11/2021

LIMITE DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 12/11/2021

DATA DA REALIZAÇÃO DA COTAÇÃO: 12/11/2021

DATA DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA COTAÇÃO: 16/11/2021

As interessadas em participar da presente Cotação de Preços poderão acessar na íntegra o

Termo de Referência no site www.guayi.org.br 

Informações poderão ser obtidas pelo seguinte email: guayi@guayi.org.br.

Porto Alegre, dia 08 de novembro de 2021.

José Antônio Bruno Knob

Coordenador Financeiro da Guayí e Coordenador da Comissão de Seleção e Licitação

about:blank
http://www.guayi.org.br/


COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 004/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA

A  Guayí  torna  público  para  conhecimento  dos

interessados  a  abertura  de  Cotação  de  Preços  Nº

004/2021  do  Projeto  “TRABALHO  ORIENTADO  DE

DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

BIOPSICOSSOCIAL  BASEADO  NA  OFERTA  DE

ALTERNATIVAS  (TÔ  DE  BOA)”,  a  ser  executado  em

Curitiba/Paraná  no  âmbito  do  Projeto  BRA/15/009,

firmado entre  a  Secretaria  Nacional  de  Políticas  sobre

Drogas,  através  do  Ministério  da  Justiça  e  Segurança

Pública,  Programa  das  Nações  Unidas  para  o

Desenvolvimento  e  a  Guayí,  conforme  as  condições,

critérios  e  prazos  fixados  no  presente  Termo  de

Referência, com o objetivo de CONTRATAR SERVIÇOS

DE COMUNICAÇÃO.

1. OBJETO

Contratação de empresa, microempreendedor individual ou cooperativa especializada para

a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO conforme especificações constantes

no  Termo  de  Referência,  para  atender  o  Projeto  “TRABALHO  ORIENTADO  DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E BIOPSICOSSOCIAL BASEADO NA OFERTA DE

ALTERNATIVAS (TÔ DE BOA)”. Os serviços estão distribuídos em 2 (dois) LOTES distintos

e independentes na forma que segue:

Lote 01:  Criação e implementação do plano de comunicação do projeto  “Tô de Boa”  e

revisão textual.

Lote  02:  criação  de  identidade  visual  do  projeto  “Tô  de  Boa”  e  produção  de  materiais

gráficos e visuais.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Para  a  execução  do  Projeto  em  referência,  estão  previstas  ações  de  comunicação  e

divulgação com base nas seguintes atividades específicas: Criação e implantação do Plano

de Comunicação para o projeto “Tô de Boa”; revisão textual; criação de Identidade Visual



para  o  projeto  “Tô  de  Boa”;  produção  e  diagramação  de  cadernos  temáticos;  serviços

gráficos para reprodução de cadernos temáticos.

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS COM ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E VALORES

3.1 A presente Cotação de Preços refere-se aos seguintes serviços:

Lote 01: Criação e implementação do Plano de Comunicação para o projeto “Tô de Boa” e
revisão textual;

DESCRIÇÃO DO ITEM A SER
CONTRATADO

QUANTIDA
DE

VALOR
GLOBAL

PREVISTO
Serviço de criação e implementação do plano de 
comunicação do projeto.

1
R$ 4.800,00

Serviço especializado para revisão textual dos 
Relatórios Técnicos dos 7 Produtos do Projeto e do 
Relatório Final, acompanhando as principais 
reuniões do Grupo de Pesquisa do Projeto.

1

R$ 3.500,00

Serviço de produção de conteúdos e materiais de 
divulgação do projeto para redes sociais, site do 
Projeto e meios de comunicação de Curitiba.

1 R$ 3.000,00

Desenvolvimento de Plano de Educomunicação 
para o Desenvolvimento de Oficinas com os jovens 
beneficiários do Projeto e formação da equipe nesta 
área temática.

1 R$ 1.300,00

Apoio  na  organização  e  divulgação  de  Audiência
Pública e Seminário Final do Projeto.

2 R$ 2.000,00

Apoio  na  produção  de  Caderno  Temático  da
experiência do projeto.

1 R$ 3.000,00

Lote 02: criação de identidade visual do projeto “Tô de Boa”; produção de materiais 
gráficos e visuais.

DESCRIÇÃO DO ITEM A SER
CONTRATADO

QUANTIDA
DE

VALOR
GLOBAL

PREVISTO
Criação da logomarca e manual de identidade visual
do projeto. 1 R$ 3.500,00

Desenvolvimento de layout para o site do Projeto e 
capas para as páginas e ou contas do Projeto em 
redes sociais

1 R$ 2.000,00

Diagramação e produção gráfica do Caderno 
Temático da experiência do projeto

1 caderno
com 150
laudas

R$ 4.000,00 

Reprodução / impressão do Caderno Temático da 
experiência do projeto

100 cópias
de caderno

com 150
laudas

R$ 10.115,57

3.2 Os  SERVIÇOS  DE  COMUNICAÇÃO  a  serem  contratados  devem  apresentar  as

seguintes especificações:



Lote 1:  Criação e implantação do Plano de Comunicação do Projeto “Tô de Boa”; revisão 
textual

ITEM A SER
CONTRATADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Criação e implementação
do plano de 
comunicação do projeto

a. Realizar reunião virtual quinzenal com grupo de trabalho
comunicação para definição de pautas e demandas;

b. Criar e implementar plano de comunicação do projeto;
c. Formular uma apresentação do plano de comunicação a 

ser compartilhado com a equipe e parceiros do projeto.
Serviço especializado 
para revisão textual dos 
Relatórios Técnicos dos 
7 Produtos do Projeto e 
do Relatório Final, 
acompanhando as 
principais reuniões do 
Grupo de Pesquisa do 
Projeto.

a. Acompanhamento dos grupos de trabalho, principalmente,
o grupo de pesquisa visando um entendimento global do 
projeto a fim de qualificar os processos de comunicação;

b. Revisar e formatar instrumentos de pesquisa;
c. Revisar documentos, relatórios técnicos visando qualificar 

a comunicação entre atores do projeto;
d. Revisar texto final (ortografia e ABNT) dos produtos a 

serem entregues aos parceiros.

Serviço de produção de 
conteúdos e materiais de
divulgação do projeto 
para redes sociais, site 
do Projeto e meios de 
comunicação de Curitiba.

a. Produzir conteúdo para materiais de 
comunicação/divulgação propostos no plano de 
comunicação (cards e conteúdos para redes sociais e 
site);

b. Produzir conteúdo de divulgação para processo de 
inscrição de jovens e seleção de oficineiros (audiovisual, 
redes sociais e site);

c. Formular materiais e estratégias de divulgação das 
oficinas;

d. Contribuir com a construção de material audiovisual para o
planejamento do curso (equipe técnica e oficineiros);

Desenvolvimento de 
Plano de 
Educomunicação para o 
Desenvolvimento de 
Oficinas com os jovens 
beneficiários do Projeto e
formação da equipe 
nesta área temática.

a. Desenvolver um Plano de Educomunicação para o 
Desenvolvimento das Oficinas do Projeto de modo a 
transversalizar as ferramentas, linguagens da 
comunicação na criação e desenvolvimento das 
Oficinas.

b. Contribuir na construção do material pedagógico do 
curso;

c. Realizar formação da Equipe com base no Plano de 
Educomunicação.

Apoio  na  organização  e
divulgação  de  Audiência
Pública e Seminário Final
do Projeto.

a. Apoiar a realização e organização dos eventos previstos 
ao longo do projeto, quais sejam, uma Audiência Pública e
um Seminário Final, no sentido de pensar o formato dos 
eventos, a divulgação e comunicação dos mesmos junto 
aos meios de comunicação de Curitiba e do Bairro Cidade 
Industrial.

Apoio  na  produção  de
Caderno  Temático  da
experiência do projeto.

a. Contribuir com a produção/organização e normatização do
Caderno Temático sobre a experiência do projeto.

Lote 2:  criação de identidade visual do projeto “Tô de Boa” e produção de materiais 
gráficos e visuais



ITEM A SER
CONTRATADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Criação da logomarca e 
manual de identidade 
visual do projeto.

a. Criar a marca do projeto “Tô de Boa”;
b. Apresentar a identidade visual criada para a equipe e 

parceiros do projeto;
c. Apresentar proposta para a página virtual do projeto;
d. Produzir um folder e um banner para divulgação do 

projeto;
Desenvolvimento de 
layout para o site do 
Projeto e capas para as 
páginas e ou contas do 
Projeto em redes sociais

a. Realizar reunião(ões) virtual(ais) com grupo de 
trabalho comunicação;

b. Apresentar proposta de arte para a página virtual e 
redes sociais do projeto;

Diagramação e 
produção gráfica do 
Caderno Temático da 
experiência do projeto

a. Realizar diagramação e produção gráfica do caderno 
temático do projeto inicialmente, com as seguintes 
características: Capa: 36.8x18cm, 4x4 cores, Ti Escala 
em Supremo 250g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson. 
Miolo: 150 págs, 18x18cm, 4 cores, Ti Escala em Off-set 
90g. Sistema CTP. Prova de Cor Epson. Lombada:8mm, 
Colagem Sistema PUR=8 mm =300 SAM (Miolo), 
Dobrado(Miolo), Laminação BOPP Fosca=1 Lado (s) 
(Capa).

Reprodução / impressão
do Caderno Temático 
da experiência do 
projeto

a.  Impressão  do  Caderno  Temático  da  Experiência  do
Projeto  com  as  seguintes  características:  Capa:
36.8x18cm,  4x4  cores,  Ti  Escala  em  Supremo  250g.
Sistema  CTP.  Prova  de  Cor  Epson.  Miolo:  150  págs,
18x18cm,  4  cores,  Ti  Escala  em  Off-set  90g.  Sistema
CTP.  Prova  de  Cor  Epson.  Lombada:8mm,  Colagem
Sistema PUR=8 mm =300 SAM (Miolo),  Dobrado(Miolo),
Laminação BOPP Fosca=1 Lado (s) (Capa).

3.3 As atividades dos Lotes que trata este Termo de Referência preferencialmente em Porto

Alegre,  onde se encontra a sede da Guayí,  entidade executora do projeto,  contudo,  em

momentos  pontuais,  será  necessária  a  presença física  de  profissional  em Curitiba  para

acompanhamento de atividades específicas.

3.4 Os Lotes de que trata este Termo de Referência são fechados e independentes entre si,

podendo  a  Empresa,  Microempresa,  Microempreendedor  Individual  ou  Cooperativa

apresentar proposta fechada para um ou mais Lotes. 

3.5 O pagamento dos serviços se dará a partir da finalização/entrega de cada produto. 

3.6 O valor global para contratação de cada Lote deste processo de cotação está estimado

em:

LOTE 01: R$ 17.600,00

LOTE 02: R$ 19.615,57

3.7 A execução dos serviços e produtos será realizada por demanda da Contratante até 31

de dezembro de 2021, a contar da assinatura do Contrato, prorrogável mediante aditivo de



contrato.

3.8 O quantitativo  descrito  no  presente  Termo de  Referência  é  apenas  estimativo,  não

vinculando a Guayí à obrigação de contratação de valor correspondente.

3.9 As despesas decorrentes da aquisição do objeto da presente cotação serão atendidas

com recursos do Projeto BRA/15/009, firmado entre a Secretaria Nacional de Políticas sobre

Drogas, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento e a Guayí.

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar desta cotação os interessados pertencentes ao ramo de atividade

relacionado ao objeto da cotação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que

atenderem  a  todas  as  exigências,  inclusive  quanto  à  documentação,  constantes  deste

Termo de Referência e seus Anexos, que satisfaçam as condições e disposições contidas

neste Termo de Referência.

4.2. As participantes da Cotação de Preços deverão atender às condições deste Termo de

Referência e seus anexos, e apresentar os documentos nele exigidos, em original ou por

qualquer processo de cópia autenticada em Cartório de Notas e Ofício competente.

4.3. Não será admitida nesta cotação a participação de:

4.3.1. Empresas, Microempresas, Microempreendedores Individuais ou Cooperativas

que estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio

de empresas, e que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

4.3.2. Empresas, Microempresas, Microempreendedores Individuais ou cooperativas

que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública,

direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal ou Empresas

que  estejam  proibidas  de  contratar  com  a  Administração  Pública,  em  razão  de

sanção  restritiva  de  direito  decorrente  de  infração  administrativa  ambiental,  nos

termos do artigo 72, parágrafo 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

4.3.3. Empresas, Microempresas, Microempreendedores Individuais ou cooperativas

que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial; e

4.3.4. Empresas, Microempresas, Microempreendedores Individuais ou cooperativas

estrangeiras que não funcionem no País.

5. ENVIO DE PROPOSTAS

5.1.  As  Empresas,  Microempresas,  Microempreendedores  Individuais  ou  Cooperativas

interessados  em  apresentar  propostas  devem  enviar  a  documentação  exigida  para



participação  nesta  Cotação  de  Preços,  no  prazo  definido  no  preâmbulo  do  Termo  de

Referência,  para  a  Comissão  de  Licitação  e  Seleção  da  Guayí,  através  do  e-mail

guayi@guayi.org.br. 

5.2 A documentação deve ser enviada da seguinte forma:

5.2.1. COTAÇÃO DE PREÇOS N° 004/2021

LOTE: XX

PROPONENTE: XXXX

5.2.2. "QUALIFICAÇÃO TÉCNICA": deverá conter a documentação exigida no item 6.2.

5.2.3. "PROPOSTA DE PREÇO": deverá conter a Proposta de Preços propriamente

dita,  com  razão  social,  endereço,  CNPJ,  Inscrição  Estadual,  telefone  do  licitante,  em

documento apresentado sem rasuras, ressalvas, entrelinhas, em papel timbrado da licitante

com especificações  em  linguagem  clara,  completa  e  detalhada  dos  produtos  ofertados

conforme especificações do item 3.2, 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1 O julgamento das propostas será feito por MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO para

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.

6.2 O julgamento da MELHOR TÉCNICA está ancorado em dois níveis: 1) Melhor Técnica

Curricular da Empresa, Microempreendedor Individual ou Cooperativa; 2) Proposta Técnica

com Conceitos e Metodologia.

6.2.1 No quesito “QUALIFICAÇÃO TÉCNICA” a empresa, microempreendedor

individual  ou  cooperativa  deve  apresentar  seu  currículo  de  atuação  ou  portfólio,

currículos dos seus técnicos especialistas, considerando os últimos 02 (dois) anos e a

Proposta  Técnica  com  Conceitos  e  Metodologia  para  o  fornecimento  dos  serviços

evidenciando:

6.2.1.1 Objetivo Geral

6.2.1.2 Objetivos específicos

6.2.1.3 Metodologia para o desenvolvimento dos produtos e serviços descritos

no Item 3 deste Termo de Referência.

6.2.1.4 Especificações técnicas ou conceituais utilizadas no desenvolvimento de

cada produto ou serviço.

6.3 Os critérios e a pontuação para o julgamento da MELHOR TÉCNICA estão descritos no

ANEXO  I  –  CRITÉRIOS  E  PONTUAÇÃO  DA  MELHOR  TÉCNICA,  deste  Termo  de

Referência.

6.4 Para a definição de MENOR PREÇO será assegurada, como critério de desempate, a

mailto:guayi@guayi.org.br


preferência  de  contratação  para  as  microempresas,  empresas  de  pequeno  porte,

microempreendedores individuais e cooperativas, na forma prevista na Lei Complementar nº

123/2006 e alterações.

6.5 Entende-se por empate aquelas  situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas,  empresas  de  pequeno  porte,  microempreendedores  individuais  e

cooperativas sejam até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.6 Após o encerramento da entrega das propostas, a Comissão de Licitação e Seleção

identificará  as empresas consideradas microempresas (ME) e microempresas individuais

(MEI),  empresas de pequeno porte (EPP) e cooperativas (COOP),  fazendo comparação

entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME/EPP/COOP na ordem de

classificação;

6.7 Não  havendo  êxito  nesse  procedimento  ou  não  existindo  ME/MEI/EPP/COOP

participante, prevalecerá a classificação inicial.

6.8 Após  a  adoção  dos  procedimentos  acima  previstos,  a  Comissão  de  Cotação

disponibilizará a classificação dos fornecedores e o resultado final da Cotação de Preços.

6.9 Constatado o atendimento das exigências fixadas no Termo de Referência, a licitante

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

6.10Serão desclassificadas as propostas que:

6.10.1 Contenham vícios insanáveis e ilegais;

6.10.2 Não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência;

6.10.3  Apresentarem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

6.10.4  Não vierem a apresentar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço final
ofertado.

6.11 A  Comissão  de  Licitação  e  Seleção,  após  verificar  se  as  Propostas  Técnicas  com  os

Conceitos e Metodologias atendem às exigências estabelecidas nos Itens 3.2 e 6.2 deste Temo

de Referência e excluir as que divergem, passará ao julgamento e classificação das aprovadas,

obedecendo ao Critério “MELHOR TÉCNICA E MENOR PREÇO”, conforme as fórmulas a seguir

(ver anexo I – TABELA DE PONTUAÇÃO):

PONTUAÇÃO TÉCNICA DE CURRICULO DA PROPONENTE (PTC):

PTC = SOMA da Pontuação da Coluna P(X) da Tabela 1 sendo: PTC =

Pontuação Técnica de Currículo da Proponente

P(X) = Pontuação da Proponente em questão

PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA (PPT):

PPT = SOMA da Pontuação da Coluna P(X) da Tabela 2 sendo:



PPT = Pontuação da Proposta Técnica da Proponente

P(X) = Pontuação da Proponente em questão

PONTUAÇÃO DE PREÇO (PP):

PP = V(M)/V(P) sendo:

PP = Pontuação do preço

V (M) = valor da maior da proposta apresentada

V (P) = valor da proposta em questão

NOTA FINAL:

NF = (PTC x 3) + (PPT X 3) + (PP x 2) sendo:

NF = Nota final

PTC = Pontuação Técnica de Currículo da Proponente

PPT = Pontuação da Proposta Técnica da Proponente

PP = Pontuação de Preço

7 DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

7.1 A vencedora da Cotação de Preços deverá apresentar os seguintes documentos, para

fins de comprovação da habilitação:

7.1.1 Cédula de Identidade de seus dirigentes;

7.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,

em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no  caso de sociedades por  ações,

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.1.3 Prova de inscrição no Certificado Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

7.1.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do

domicílio ou sede da Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.1.5 Prova de regularidade junto ao FGTS;

7.1.6 Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho; Declaração, na forma da lei,

sujeitando-se às penalidades  cabíveis,  da  inexistência  de fato  superveniente  que

possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive durante a vigência contratual

(CONFORME ANEXO 2);

7.1.7 Declaração  de  que  não  emprega  menores  de  18  anos  em  condições

insalubres, perigosas ou penosas e menores de dezesseis anos, salvo na condição

de  aprendiz  a  partir  de  quatorze  anos,  conforme  previsão  contida  (CONFORME

ANEXO 2); 

8. DA CONTRATAÇÃO

8.1 Será contratada a  pessoa jurídica  selecionada  na presente Cotação  de Preços que



apresentar, nos prazos definidos pela contratante, a documentação de habilitação de acordo

com as exigências do Termo de Referência.

8.2 Se a  vencedora  da  Cotação  de Preços  não  apresentar  situação  regular  no  ato  da

contratação,  não  apresentar  a  documentação  exigida  para  celebração  do  contrato,  ou

recusar-se injustificadamente a firmar o instrumento contratual, no prazo de 05 (cinco) dias

úteis  contados  da  devida  convocação,  é  facultado  à  Guayí  convocar  as  participantes

classificadas remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato,

para fazê-lo em igual prazo, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

8.3 O contrato resultante da presente Cotação de Preços somente terá validade e eficácia

depois de aprovado pela Diretoria Executiva da Guayí.

8.4 A vencedora da Cotação de Preços se obriga a manter, durante toda a execução do

contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as mesmas condições

de habilitação e qualificação exigidas na cotação.

9 DAS OBRIGAÇÕES

9.1 São obrigações da Contratada:

a) Cumprir as especificações técnicas na prestação dos serviços estipulados neste

documento;

b) Resolução de problemas relacionados ao desenvolvimento dos serviços descritos

nas especificações técnicas deste Termo de Referência;

c) Garantir,  dentro  das  condições  apresentadas  na  proposta,  as  especificações

técnicas detalhadas neste Termo de Referência;

d) Reembolsar à Guayí o valor correspondente ao preço da  CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, em virtude de problemas técnicos ou de qualidade

decorrentes do mau desenvolvimento dos serviços.

e) No  caso  de  não  cumprimento  do  contrato,  a  Guayí  solicitará  formalmente  à

Contratada o ressarcimento do valor correspondente ao item não realizado, situação

em  que  a  Contratada  deverá  emitir  a  correspondente  Nota  de  Crédito  que,  por

medida  de  simplificação  processual,  deve  se  dar  mediante  glosa  dos  valores

respectivos na própria fatura apresentada pela Contratada;

f) Arcar com eventuais prejuízos causados à Guayí e/ou a terceiros provocados por

interferência ou irregularidade cometidas por seus empregados, no fornecimento dos

serviços do objeto do Contrato;

g) Cumprir e fazer cumprir seus CONTRATADOS, leis, regulamentos e postura, bem

como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes pertinentes

à matéria objeto do contrato, cabendo-lhes única e exclusiva responsabilidade pelas



consequências de qualquer transgressão de seus CONTRATADOS;

h) Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas diretas e indiretas,

tais  como:  salários,  alimentação,  transportes,  diárias,  encargos  sociais,  fiscais,

trabalhistas, previdenciárias e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer

outras que forem devidas aos empregados no desempenho dos serviços objeto da

cotação, ficando ainda a Guayí isenta de qualquer vínculo empregatício com esses

trabalhadores;

i) Manter atualizada a habilitação exigida no Termo de Referência;
j)  A  Contratada  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os

acréscimos  ou supressões  que se fizerem necessárias  na  contratação objeto  da

presente cotação, até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

9.2 São obrigações da Contratante:

a) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

dos serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços;

c) Proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento

das obrigações decorrentes do contrato a ser firmado; e

d) Providenciar  os  pagamentos  à  contratada  à  vista  das  Notas  Fiscais/Faturas,

devidamente atestadas, nos prazos fixados.

10 ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 A execução dos serviços será objeto de acompanhamento,  controle,  fiscalização e

avaliação por representante da Contratante.

10.2 Quaisquer  exigências  da  fiscalização  do  contrato  inerentes  ao  objeto  do  contrato

deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

10.3 O  representante  da  Guayí  anotará  em  registro  próprio  todas  as  ocorrências

relacionadas  com a  execução  dos  serviços  aqui  mencionados, determinando  o  que  for

necessário à regularização das falhas observadas.

10.4 As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do  representante

deverão ser solicitadas pela Guayí, em tempo hábil, para adoção das medidas saneadoras.

10.5 A contratada deverá manter preposto aceito pela Guayí durante o período de vigência

do Contrato, para representá-la na execução dos serviços ora contratados.

10.6 A fiscalização do contrato verificará se os serviços foram prestados de acordo com as

exigências do Termo de Referência e anexos.

10.7 Estando os serviços em conformidade, a Nota Fiscal/Fatura deverá ser atestada pela

fiscalização do contrato e enviada ao setor financeiro para o pagamento devido.



10.8 Em caso  de  não  conformidade,  a  Contratada  será  notificada,  por  escrito,  sobre  a

irregularidade apontada, para as providências previstas na legislação vigente.

11 DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento será efetuado pela Guayí no prazo máximo de até o 10º (décimo) dia útil

após a prestação do serviço mediante a apresentação pela Adjudicatária  da Nota Fiscal

correspondente, 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.

11.2 A Guayí reserva o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, os

serviços não tiverem sido prestados de acordo com o contratado.

11.3 Os preços cotados deverão ser fixos e irreajustáveis, não cabendo à(s) adjudicatária(s)

nenhuma espécie de cobrança, reajustamento ou correção de preços;

11.4 Nenhum  pagamento  será  efetuado  à  Contratada  enquanto  houver  pendência  de

liquidação de qualquer obrigação financeira ou contratual.

11.5 No caso de incorreção dos documentos apresentados, inclusive da Nota Fiscal, serão

os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias,  não respondendo a

Guayí  por  quaisquer  encargos  resultantes  de  atrasos  na  liquidação  dos  pagamentos

correspondentes.

11.6 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada

neste Termo de Referência.

11.7 Para efeito de pagamento, a Guayí procederá as retenções tributárias e previdenciárias

previstas na legislação em vigor aplicáveis a este instrumento.

12 DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão se houver uma das

ocorrências prescrita.

12.2 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados

por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, asseguradas, à Contratada,

na segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante

prévia e comprovada intimação da intenção da Guayí para que, se o desejar, a Contratada

apresente  defesa no prazo de 5 (cinco)  dias  úteis  contados de seu recebimento e,  em

hipótese de desacolhimento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco)

dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.

12.3    Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Guayí, nos seguintes casos:



✔ o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos

ou prazos;

✔ o  cumprimento  irregular  de  cláusulas  contratuais,  especificações,

projetos e prazos;

✔ a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar

a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento

nos prazos estipulados;

✔ o atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento;

✔ a paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicação à Administração;

✔ o  cometimento  reiterado  de  faltas  na  sua  execução.  anotadas  na

forma do § 1o do art. 61 do Decreto nº 8.726/2016.

✔ a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

✔ a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

✔ a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

empresa que prejudique a execução do contrato;

✔ razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,

justificadas  e  determinadas  pela  máxima  autoridade  da  esfera

administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no

processo administrativo a que se refere o contrato; 

✔ a não liberação, por parte da Administração, de local ou objeto para

execução de serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais;

b) amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzidas  a  termo  no  processo  da

contratação, desde que haja conveniência para a Guayí; e

c) judicial, nos termos da legislação.

13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 As normas que disciplinam esta Cotação de Preços serão sempre interpretadas em

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança

da futura contratação e dos princípios da legalidade e isonomia.

13.2 É facultado  à  Guayí,  quando  a  vencedora  da Cotação  de Preços  ou Pesquisa  de

Mercado  de  Preços  não  aceitar  ou  não  assinar  o  contrato  no  prazo  e  condições

estabelecidos,  sem prejuízo das sanções cabíveis  à empresa desistente, negociar  com a

segunda classificada, para obtenção de melhor preço ou revogar a cotação.

13.3 Após a homologação da Cotação de Preços ou Pesquisa de Mercado de Preços, a



vencedora será convocada por escrito, para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,  assinar o

contrato.

13.4 As participantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas  e  a  Guayí  não  será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo da Cotação de Preços.

13.5 As participantes do processo de Cotação de Preços são responsáveis pela fidelidade e

legitimidade  das  informações  e  dos  documentos  apresentados  em  qualquer  fase  do

processo.

13.6 Dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail guayi@guayi.org.br.

13.7 Para  as  demais  condições  de  fornecimento,  observar-se-ão  as  disposições

constantes dos anexos deste Termo de Referência.

13.8 A Guayí poderá adiar o cronograma de realização da presente Cotação de Preços,

dando  conhecimento  aos  interessados,  mediante  publicação  no  seu  site  na  internet

(www.guayi.org.br)  com  antecedência  de,  pelo  menos,  24  horas  da  data  inicialmente

marcada.

13.9 A participação nesta Cotação de Preços implicará aceitação integral e irretratável das

normas estabelecidas pelo Termo de Referência e seus anexos, bem como, na observância

dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso.

13.10 As questões decorrentes da execução deste Termo de Referência que não possam

ser dirimidas administrativamente serão apreciadas e julgadas no foro da Comarca de Porto

Alegre, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

13.11 É parte integrante deste Termo de Referência:

Anexo
I

CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DA MELHOR TÉCNICA

Anexo
II

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

Anexo
III

DECLARAÇÃO QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DE MENORES DE 18

ANOS

Anexo
IV

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Anexo
V

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Anexo
VI

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Porto Alegre, dia 05 de novembro de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO BRUNO KNOB
Coordenador Financeiro da Guayí - Coordenador da Comissão de Seleção e Licitação



ANEXO I - CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO DA MELHOR TÉCNICA

TABELA 1: MELHOR TÉCNICA CURRICULAR DA EMPRESA, 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU COOPERATIVA

N
º

REQUISIT
O

PONTUAÇ

ÃO 

MÁXIMA

PONTUAÇÃO

DA

PROPONENTE

P(X)

1

Experiência  na  prestação  de
serviços  na  área  técnica  do  Lote
para  o  qual  está  apresentando  a
proposta
(portfólio).

20
Pontos

2

Qualificação  acadêmica  dos
profissionais  vinculados à Empresa,
Microempreendedor Individual ou
Cooperativa.

15
Pontos

3

Experiência  na  prestação  de
serviços  em  Políticas  Públicas,  em
Políticas  Sociais  e/ou  Programas
Institucionais  de  Responsabilidade
Social  na  criação  de  redes  de
proteção  social  no  âmbito  de
políticas governamentais ou de
parceria governamental.

15
Pontos

Pontuação Máxima = 50 pontos

TABELA 2: PROPOSTA TÉCNICA COM CONCEITOS E METODOLOGIA

N
º

REQUISIT
O

PONTUAÇÃ
O

MÁXIMA

PONTUAÇÃO DA

PROPONENTE
P(X)

1

Metodologia para o 
desenvolvimento dos produtos e 
serviços descritos no
Item 3 deste Termo de Referência.

15 Pontos

2
Adequação conceitual aos objetivos
projeto “Tô de Boa”. 15 Pontos

3

Adequação  das  especificações
técnicas  utilizadas  no
desenvolvimento de cada produto ou
serviço aos objetivos do projeto “Tô
de Boa”.

20 Pontos

Pontuação Máxima = 50 pontos



ANEXO II - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OU
PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS: Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos 

Supervenientes da Empresa

(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE PREÇOS OU

PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS)

COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS nº
XXX/(ANO)

À

(NOME DA PARCEIRA QUE REALIZA A COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE 

MERCADO DE PREÇOS)

(ENDEREÇO DA PARCEIRA)

(RAZÃO  SOCIAL  DA  EMPRESA  PROPONENTE  PARTICIPANTE  DA  COTAÇÃO  DE

PREÇOS OU PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS), CNPJ/MF n.º                                  ,

sediada  no/a  (ENDEREÇO  COMPLETO  DA  PARTICIPANTE),  por  intermédio  de  seu

representante   legal   o(a)   Sr.   (a)......................................,   portador(a)   da   Carteira   de

Identidade n.º .................... e do CPF n.º , DECLARA, sob as penas da lei, que até

a presente data inexiste fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de

cotação de preços ou pesquisa de mercado de preços, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

Local e data.

Nome e Número da Identidade do Declarante



ANEXO III - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OU
PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS: Modelo de que não utiliza mão-de-obra de 

menores de 18 anos

(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE PREÇOS OU

PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS)

COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS nº
XXX/(ANO)

À

(NOME DA PARCEIRA QUE REALIZA A COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE 

MERCADO DE PREÇOS)

(ENDEREÇO DA PARCEIRA)

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE 

PREÇOS OU PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS), CNPJ/MF n.º                                  ,

sediada no/a (ENDEREÇO COMPLETO DA PARTICIPANTE), por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr. (a)......................................, portador (a) da Carteira de

Identidade n.º .................... e do CPF n.º , DECLARA, pela Lei n.º 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

Nome e Número da Identidade do Declarante



ANEXO IV - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OU
PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS: Modelo de Carta de Credenciamento

(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE PREÇOS OU

PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS)

COTAÇÃO DE PREÇOS nº XXX/(ANO)

À

(NOME DA PARCEIRA QUE REALIZA A COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE 

MERCADO DE PREÇOS)

(ENDEREÇO DA PARCEIRA)

Na qualidade de responsável legal pela                                       , inscrita no CNPJ sob o nº

                                   , credenciamos o(a) Sr(a).                                          , carteira de

identidade nº                                        e do CPF (MF) nº                                      , para nos

representar na Cotação de Preços ou Pesquisa de Mercado de Preços em referência, com

poderes para formular propostas, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais

atos pertinentes ao certame em nome da representada.

Local e data.

Nome e Número da Identidade do Declarante



ANEXO V - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OU
PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS: Modelo de Declaração de Atendimento dos 

Requisitos de Habilitação

(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE PREÇOS OU

PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS)

COTAÇÃO DE PREÇOS nº XXX/(ANO)

À

(NOME DA PARCEIRA QUE REALIZA A COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE 

MERCADO DE PREÇOS)

(ENDEREÇO DA PARCEIRA)

A   Empresa                                                         , inscrita   no   CNPJ   (MF)   sob   o   nº

                                       , sediada à rua/avenida                          , setor /bairro                         ,

na cidade de                             , Estado de                                       ,  DECLARA,  sob  as  penas

cabíveis,  que  possui  todos  os  requisitos  exigidos  no  Edital  de  Cotação  de  Preços  ou

Pesquisa de Mercado de Preços nº XXX/(ANO), para habilitação, quanto às condições de

qualificação  jurídica,  técnica,  econômico-financeiro  e  regularidade  fiscal,  DECLARANDO,

ainda,  estar  ciente de que a falta de atendimento a qualquer  exigência  para habilitação

constante do Edital ensejará penalidade à Declarante.

Local e data.

Nome e Número da Identidade do Declarante



ANEXO VI - MODELOS DE DOCUMENTOS PARA COTAÇÃO DE PREÇOS OU
PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS: Modelo de Proposta

(LOGO DA ENTIDADE PROPONENTE PARTICIPANTE DA COTAÇÃO DE PREÇOS OU

PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS)

COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE MERCADO DE PREÇOS nº XXX/(ANO)

À

(NOME DA PARCEIRA QUE REALIZA A COTAÇÃO DE PREÇOS OU PESQUISA DE 

MERCADO DE PREÇOS)

(ENDEREÇO DA PARCEIRA)

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Fone/FAX:

E-mail:

Responsável:

Para fins de pagamento:

Banco                              Agência:                                C/Corrente:                                

De acordo com o edital  de  Cotação de Preços ou Pesquisa  de Mercado de Preços nº

XXX/(ANO)  e  do respectivo  Termo de Referência,  segue a  proposta  para prestação de

serviço.

Nossa proposta é de R$XXXX (valor por extenso) para a (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU 

FORNECIMENTO DE BENS), conforme o detalhamento a seguir.

Detalhamento da Proposta e das condições de cumprimento do Contrato:

a) A proposta de preços escrita, contendo as especificações técnicas detalhadas do objeto

ofertado, foi formulada e enviada de acordo com o Termo de Referência;

b) O Prazo de Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da sua apresentação

à Contratante;

c) A  proposta  contém  o  valor  unitário  para  a  (DESCRIÇÃO  DO  SERVIÇO  A  SER

PRESTADO OU DO BEM A SER FORNECIDO);

d) Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos



diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas,

lucro e outros necessários ao cumprimento integral  do objeto,  sendo quaisquer  tributos,

custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta, ou incorretamente cotados,

considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou

qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional;

e) A proponente, se contratada, compromete-se a arcar com o ônus decorrente de eventual

equívoco  no  dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos

custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los caso o

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da

licitação,  exceto quando os prazos de início de etapas de execução,  de conclusão e de

entrega admitirem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes

motivos, devidamente autuados em processo:

✔ alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

✔ superveniência  de  fato  excepcional  ou  imprevisível,  estranho  à  vontade  das

partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

✔ interrupção  da execução do contrato  ou diminuição  do ritmo de trabalho por

ordem e no interesse da Administração;

✔ aumento  das  quantidades  inicialmente  previstas  no  contrato,  nos  limites

permitidos pelo Edital da Chamada Pública;

f) A  documentação  exigida  para  habilitação  nesta  Cotação  de  Preços  ou  Pesquisa  de

Mercado de Preços será encaminhada à Contratante no prazo e condições estipuladas no

Edital.

Declaramos, ainda, que concordamos com todos os termos do edital e seus anexos.

Local e data.

Nome e Número da Identidade do Declarante
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