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Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM 

Departamento de Licitações 

Comissão de Licitação 

 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO. Nº 008/2020 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

ACORDO DE DOAÇÃO – TF018765 - BANCO MUNDIAL 

 

 

Montes Claros, 10 de setembro de 2020.  

 

Assunto:  SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESIGNER, ILUSTRAÇÃO, 

DIAGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL 

PEDAGÓCICO ONLINE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS 

VOLTADO AS MULHERES – MODALIDADE “SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO” Nº 

008 /2020 – ACORDO DOAÇÃO N. º TF 018765 BR. 

 

Prezado/a (s) Senhor/a (es/as), 

  

O CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS – 

CAA/NM, através da Comissão de Licitação, realizará o processo licitatório denominado 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO N.º 008/2020, de acordo com as Diretrizes para 

Aquisições de Bens, Obras e Serviços Técnicos Financiados por Empréstimos do 

BIRD e Crédito e Doações da AID pelos mutuários do Banco Mundial. 

Nesse sentido, está solicitando apresentação de proposta de preço, que deverá ser enviada 

por e-mail para o endereço eletrônico abaixo indicado, utilizando o quadro em anexo e 

juntamente a ele os documentos solicitados, impreterivelmente até as 23:59 h do dia 

15/09/2020. 

 

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS – 

CAA/NM 

Tel.: 38 3218-7700 

E-mail: sibele.oliveira@caa.org.br 

A finalidade é a Contratação de Serviços especializados em Designer e Comunicação para 

diagramação, ilustração e finalização de material pedagógico em conjunto com a 

consultoria que ministrará o curso de “Formação de lideranças voltado às mulheres” que 

será executado em plataforma online para o PROJETO DGM/Brasil. 

 

Os documentos de habilitação, classificatório, deverão ser encaminhados juntamente com 

a proposta de preço. 

 Atenciosamente, 

Departamento de Licitações 

Especialista em Aquisições 

CAA/NM 

I – SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 



 

II - OBJETO 
 

Contratação de profissional das áreas em Designer e Marketing para diagramação, 

ilustração e finalização de material pedagógico para o curso ““Formação de lideranças 

voltado às mulheres” que será ministrado em plataforma online no âmbito Programa do 

Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no 

Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil cuja Agência 

Executora Nacional é o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM. 

 

III – HABILITAÇÃO 
 

A apresentação dos documentos representa critério classificatório. 

 

Dessa forma, a licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta financeira, os 

seguintes documentos: 

• Portfólio demonstrando, ter prestado serviço de pelo menos, 2 trabalhos na área 

de diagramação e ilustração de material utilizado em plataformas online com foco 

em setores populares e/ou povos e comunidades tradicionais, quilombolas e 

indígenas; 

• Cópia simples de contrato demonstrando, pelo menos, 2 trabalhos, com declaração 

de pleno atendimento, emitida pelo contratante, com foco nos segmentos 

apresentados acima; 

• Comprovante de experiência e de formação superior e/ou pós-graduação, nas 

áreas de marketing e designer 

IV - PRODUTOS/QUANTIDADES 
 

A empresa deverá apresentar sua proposta conforme os quantitativos abaixo 

discriminados. Serão consideradas as características e especificações mínimas abaixo 

discriminadas:  
 

ITEM PRODUTO QUANTIDADE 

01 

Diagramação e criação de designer e ilustração para as 

apostilas que serão utilizadas durante o curso. 

Total de página: máximo de 30 por apostila 

02 

02 

Adequação do material para utilização e visualização do 

conteúdo para plataforma online “Microsoft Teams”. 

Total: duas apostilas de no máximo 30 páginas 

02 

03 

Criação de cartilhas com o conteúdo do curso que será 

ministrado. 

Total de páginas: máximo de 10 por cartilha 

02 

04 Criação de folders temáticos 04 
 

 

 

V - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

As apostilas serão entregues ao contratado em até três dias após a assinatura do contrato. 

No processo de diagramação, deverão ser consideradas a criação de ilustração e designer 

específicos para melhor entendimento do tema, conforme orientações da contratante e a 

consultora, ministrante do referido curso. 



 

As cartilhas e os folders deverão conter ilustrações em primeiro plano, além de um layout 

que facilite a compreensão do tema a ser trabalho. 

 

Os produtos devem ser entregues, após briefing com a contratante e a consultora, 

ministrante do curso; primeiramente em uma versão “piloto” para análise e aprovação. 

Cada produto deverá receber uma aprovação.  

 

Nos briefing a serem realizados, a licitante deverá realizar reuniões virtuais com a 

consultora, mediante prévio conhecimento do Centro de Agricultura Alternativa do Norte 

de Minas. 

 

Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital e deverão ser adequados para 

visualização durante a execução do curso, que será via plataforma digital “Microsoft 

Teams”. 
 

A consultoria irá fornecer ao licitante vencedor as informações necessárias e os conteúdos 

dos produtos a serem trabalhados. 
 
 

VI - ENTREGA DO PRODUTO 
 

• Prazo de Entrega dos Produtos:  

 

✓ Produto 1: entrega no formato digital para utilização no primeiro módulo 

de capacitação de mulheres por e-mail (15 dias após a contratação), 

aprovação da consultora sobre o material entregue; 
 

✓ Produto 2: entrega no formato digital para utilização no segundo módulo 

de capacitação de mulheres por e-mail (30 dias após a contratação), 

aprovação da consultora sobre o material entregue. 
 

✓ Produto 3 e 4: Entrega dos arquivos digitais, nos intervalos dos módulos 

de capacitação, em prazo a combinar. 
 

VII - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 
 

O critério de avaliação é o de menor preço global, incluindo todos os impostos e frete 

(quando necessário), desde que atenda substancialmente todos os itens especificados, 

incluindo o item III - Habilitação. 
 

 

VIII – PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado, em até 10 (dez) dias corridos após aprovação dos produtos 

entregues, pela comissão de avaliação, e posteriormente aceite da Nota Fiscal pelo 

CAA/NM (setor licitações/financeiro), mediante Termo de Adjudicação e envio da ordem 

de fornecimento.   

 

O serviço contratado será pago em parcelas mediante a entrega dos produtos objetos desse 

serviço.  

 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas – CAANM, por meio do Acordo de Doação N.º TF018765 



 

– BANCO MUNDIAL – relativo ao Mecanismo Dedicado de Doação (DGM) para Povos 

Indígenas e Comunidades Tradicionais. 

 
 

IX - PROPOSTA DE PREÇOS/COTAÇÃO 
  
A proposta de preços deverá ser apresentada em papel timbrado, com identificação do 

responsável pela cotação, carimbada (quando possível), ou em documento que contenha 

identificação do responsável pela cotação, conforme Anexo I – Formulário de Oferta, 

podendo esse ser utilizado para apresentação da proposta.  
 

As propostas entregues pessoalmente, deverão conter assinatura em todas as páginas do 

documento e identificação do responsável pela cotação. 

 
  

X - ENTREGA DA PROPOSTA/ OFERTA 
  
A proposta/oferta de preços deverá ser enviada ao Setor de Licitações do Programa 

DGM/FIP/Brasil – pelo endereço de e-mail sibele.oliveira@caa.org, impreterivelmente 

até o dia 15/09/2020 até às 23:59h. 

  

A Proposta deve ser acompanhada dos documentos solicitados (Item III – Habilitação), 

em língua Portuguesa. 

 

Não serão consideradas as Propostas de Preços que não forem recebidas até o horário e 

data estabelecidos e apresentação dos documentos solicitados (Item III – Habilitação).  

O prazo de validade da proposta deverá ser, no mínimo, até dia 14/10/2020, ou seja, 30 

(trinta) dias corridas da data limite de envio das propostas. 

 

Esclarecimentos podem ser solicitados, conforme abaixo, até as 17h00min do dia 15 de 

setembro de 2020.  

E-mail:  sibele.oliveira@caa.org  

Fone: (38) 3218-7700 Setor de Licitações Projeto DGM/FIP/Brasil. 

 

XI – VIGÊNCIA DO CONTRATO 
  
 

O prazo total para a realização dos serviços previstos neste edital é 30 dias, conforme 

cronograma a seguir: 

  

 

  
Os períodos acima determinados para a apresentação dos relatórios previstos serão 

contados a partir da data de assinatura do contrato.   

 
  

XII - RESULTADO 

 Produto/  

Mês  

15 

dias 

30 

dias 

Produto 1   X 
 

Produto 2    X 

Produtos 3 e 4   X  X 



 

  
O resultado deste PROCESSO será encaminhado a todos os participantes via correio 

eletrônico, pelo Setor de Licitações do Programa DGM/FIP/Brasil.    
 
 

 

 

Montes Claros, 10 de setembro de 2020 

  



 

ANEXO I 
  

XIII – MODELO DE FORMULÁRIO DE OFERTA 

 
 

FORMULÁRIO DE OFERTA 

 

Ao CAA/NM – Projeto DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação n. º TF018765 / BANCO 

MUNDIAL 

 

   Prezados Senhores,                                                         Data: ____/____/_____         

 

   Apresentamos a V.Sª. minha proposta de preços para diagramação, ilustração 

e finalização de material pedagógico para o curso ““Formação de lideranças voltado às 

mulheres” que será ministrado em plataforma online no âmbito Programa do Mecanismo 

de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no Âmbito do 

Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil cuja Agência Executora Nacional 

é o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, oferecendo o valor 

de R$ _________,_____ , nos termos desta solicitação de cotação 008/2020. 

 

ITEM PRODUTOS QUANTIDADE V. UNITÁRIO V. TOTAL 

01 

Diagramação e criação de designer e 

ilustração para as apostilas que serão 

utilizadas durante o curso. 

Total de página: máximo de 30 por 

apostila 

02  

 

02 

Adequação do material para utilização e 

visualização do conteúdo para 

plataforma online “Microsoft Teams”. 

Total: duas apostilas de no máximo 30 

páginas 

02  

 

03 

Criação de cartilhas com o conteúdo do 

curso que será ministrado. 

Total de páginas: máximo de 10 por 

cartilha 

02  

 

04 Criação de folders temáticos 04   

 

 

 

VALOR POR EXTENSO   

 

A validade da proposta deverá ser, no mínimo, até dia 14/10/2020, ou seja, 30 (trinta) 

dias corridos da data limite do envio da proposta. 

 

   Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 

estabelecidas nas condições desta solicitação e seus Anexos, bem como aceitamos todas as 

obrigações e responsabilidades especificadas. 

 

VALOR TOTAL  

  

 



 

   Declaro que NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS 

DESPESAS que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como custo de 

transporte para entrega do(s) produto(s) no local indicado, gastos da empresa com suporte 

técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, encargos sociais e trabalhistas incidentes 

ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos 

em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 

 

 

Caso me seja adjudicado o objeto da licitação, comprometo-me a assinar o Contrato no 

prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecerei os seguintes 

dados abaixo (dados fornecidos somente pelo licitante vencedor):  

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
Carimbo com CNPJ e Assinatura Fornecedor Licitante 

 

Razão Social: 

CNPJ/MF: 

Endereço: 

Conta Corrente da empresa: 

 

Representante Legal:  

Nome: 

Endereço: 

CPF: 

RG:                  
 

 


