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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 004/2019, REFERENTE AO TERMO DE 

FOMENTO Nº 852360/2017 – MDH. 

 

TIPO: (MENOR PREÇO) 

 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA RJ), entidade privada 

sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 

sob o nº 10.832.372/0001- 38, com sede na Rua do Ouvidor, 183 sala 308, Centro, Rio de 

Janeiro, RJ, CEP 20040-030, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará 

realizar a Cotação Prévia de Preço, TIPO Menor Preço, no âmbito do Termo de Fomento nº 

852360/2017, celebrado com o Ministério dos Direitos Humanos e o CONANDA, com a 

finalidade de monitorar a implantação e implementação do plano estadual de enfrentamento a 

violência sexual contra crianças e adolescentes, analisando o contexto do enfrentamento a 

violência sexual contra crianças e adolescentes nos 26 Estados e o Distrito Federal, objetivando 

diagramar o relatório unificado dos 26 (vinte e seis) estados e no Distrito Federal, para 

divulgação nos meios eletrônicos e futura impressão. 

 

A presente Cotação Prévia de Preço será regida pelo Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016 

que regulamenta a Lei no. 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 

01.OBJETIVO 

 

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de diagramação do relatório 

final para utilização nas redes sociais e sites.  

 

02. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 

A presente contratação visa cumprir a Meta nº 04 (quatro), Etapas/Fases nº 01 (um) do referido 

termo de fomento, conforme consta no Projeto Básico e Plano de Trabalho que acompanham o 

termo de fomento nº 852360/2017, celebrado com a Ministério dos Direitos Humanos e o 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA RJ). 

 

03. DA ENTREGA DA PROPOSTA 

 

3.1. A proposta deverá ser entregue conforme modelo do Anexo I digitada em papel timbrado 

da empresa, não poderá ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome 

ou razão social, endereço completo, telefone, fax e-mail e deverá estar assinada pelo 

representante legal de empresa. 

 

3.2. A proposta deverá ser enviada até as 23h59 o dia 22 de agosto de 2019 via e-mail. O 

endereço eletrônico de envio das propostas é: nancy@cedecarj.org.br. Deverá constar no campo 

assunto do email: “Cotação para diagramação do relatório final no âmbito do termo de fomento 

nº 852360/2017”. 

 

3.3. Não serão admitidas propostas por fax e que chegarem após a data limite. 

 

04. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

4.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

a. Não atendam às exigências contidas nos itens 2 e 3; 
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b. Apresentem descontos excessivos ou manifestamente inexequíveis; 

c. Ofereçam vantagem ou alternativas não previstas, na interpretação dúbia ou rasuradas, 

ou ainda que contrariem no todo ou em parte o presente Edital. 

 

4.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas a classificação será feita por sorteio; 

 

4.3. O resultado da avaliação das propostas será dirigido às empresas via e-mail e por ofício. 

 

05. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 

5.1. A Contratada iniciará a prestação destes serviços imediatamente após a assinatura do 

instrumento contratual. 

 

5.2. A Contratada deverá apresentar cópia das certidões que comprovam a boa regularidade da 

empresa junto aos órgãos públicos sendo elas: fazendas federais, estaduais e municipais; FGTS; 

INSS para efetivação do instrumento contratual. 

 

06. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O presente contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

07. VALOR DISPONÍVEL PARA O SERVIÇO 

 

Os recursos para custear a despesas descritas neste Termo correrão à conta do termo de fomento 

nº 852360/2017, celebrado com o Ministério dos Direitos Humanos e CONANDA. 

 

08. FORMA DE PAGAMENTO 

 

O pagamento será realizado em parcela única, após a emissão da fatura dos serviços 

efetivamente realizados. 

 

 

 

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019. 

 

                  

 

 

 

 

 

   Nancy Torres 

Coordenadora Executiva do Projeto 
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Anexo I 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

(papel timbrado da empresa, endereço completo e CNPJ) 

 

 

Ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDECA RJ) 

Ref. Cotação prévia nº 004/2019. 

 

Proposta de Preço 

 

Apresentamos nossa proposta de preço em atendimento à cotação prévia 004/2019 de prestação 

de serviço Diagramação do relatório unificado dos 26 (vinte e seis) estados e no Distrito 

Federal, para divulgação nos meios eletrônicos, em atendimento a  Meta nº 04 (quatro), 

Etapas/Fases nº 01 (um) do referido termo de fomento, conforme consta no Projeto Básico e 

Plano de Trabalho que acompanham o termo de fomento nº 852360/2017, celebrado com a 

Ministério dos Direitos Humanos e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CEDECA RJ). 

 

 

Diagramação VALOR 

UNITÁRIO  

VALOR TOTAL 

Relatório final de 26 Estados e Distrito Federal de 

100 páginas com fotografias e gráficos  

  

 

 

Nome e Assinatura do representante legal da empresa 

 


