EDITAL PÚBLICO 003/2021
SELEÇÃO DE EMPRESA OU ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL PARA ATUAR EM
PROCESSOS DE FORMAÇÃO PARA A BASE
ASSOCIADA
DA
ABONG
E
PARA
ESTRUTURAÇÃO
DA
POLÍTICA
DE
FORMAÇÃO DA ENTIDADE.
DO OBJETO
O presente Edital trata da seleção de organização da sociedade civil para atuar na
elaboração e implementação de formações no modo virtual por meio da Plataforma
Compartilhar Conhecimento da Abong (Moodle), bem como para assessorar na
avaliação da política de formação da entidade e na elaboração de alternativas visando
sua ampliação e autossustentação.
COMO PARTICIPAR
As propostas devem ser encaminhadas exclusivamente por e-mail para o endereço
selecao@abong.org.br contendo:
a) formulário de inscrição (Anexo 02);
b) proposta metodológica e cronograma de execução;
c) equipe proposta com currículos individuais atualizados;
d) proposta de preço (Anexo 01).
CRONOGRAMA DO EDITAL
a) Lançamento do Edital – 23/03
b) Prazo de Divulgação – De 23 a 15/04
c) Prazo Limite para envio das propostas – 16/04
d) Prazo de análise e classificação das propostas – 21/04
e) Entrevistas (facultativo) – 22/04
f)

Divulgação da classificação das propostas – 23/04

g) Homologação do resultado – 26/04
h) Assinatura do Contrato – 26/04
i)

Início do Contrato – 03/05

PRODUTOS PREVISTOS
A presente contratação prevê a entrega de 03 (três) produtos:

▪

Produto 01 – Execução de formação voltada para o fortalecimento das
organizações que atuam na educação e prevenção do HIV/AIDS e outras
ISTs/DSTs.
Atividades Previstas:

a) seleção

e

acompanhamento

das/os

educadoras/es

responsáveis

pelo

conteúdo da formação;
b) seleção e inscrição das OSCs selecionadas para participarem da formação;
c) seleção, capacitação e acompanhamento do trabalho das/os monitores da
formação;
d) inserção dos conteúdos na plataforma Moodle;
e) acompanhamento da formação visando a garantia de sua plena execução;
f)

elaboração e entrega dos certificados de conclusão;

g) elaboração do relatório final.
▪

Produto 02 – Execução de formação voltada para a qualificação dos
instrumentos de captação de recursos e de gestão democrática de
organizações que atuam no combate ao racismo no Brasil.
Atividades Previstas:

a) seleção

e

acompanhamento

das/os

educadoras/es

responsáveis

pelo

conteúdo da formação;
b) seleção e inscrição das OSCs selecionadas para participarem da formação;
c) seleção, capacitação e acompanhamento do trabalho das/os monitores da
formação;
d) inserção dos conteúdos na plataforma Moodle;
e) acompanhamento da formação visando a garantia de sua plena execução;
f)

elaboração e entrega dos certificados de conclusão;

g) elaboração do relatório final.
▪

Produto 03 – Realização de um processo avaliativo junto aos públicos
envolvidos no Programa de Formação da Abong visando a identificação de
suas fraquezas e potências e sugerindo alternativas de novas estratégias e
estruturação.
Atividades Previstas:

a) Leitura e avaliação das últimas formações realizadas pela Abong;
b) Elaboração e aplicação de enquete virtual junto aos públicos envolvidos do
programa de formação da Abong;

c) Entrevistas com membros da Diretoria, do Conselho Diretor e da Equipe
Nacional da Abong;
d) Mapeamento – benchmarking – de iniciativas de formação para OSCs no Brasil
identificando suas potencialidades e limites;
e) Elaboração de um diagnóstico do atual programa de formação da Abong;
f)

Elaboração de alternativas, propostas e suas implicações na estrutura e nos
investimentos financeiros para Abong.

EQUIPE TÉCNICA
A contratada deverá alocar para o trabalho, no mínimo, duas/dois profissionais com
competências e experiências comprovadas em formação para organizações da
sociedade e uma/um profissional com competência e experiência comprovada em
plataforma Moodle.
PRAZO DO CONTRATO
O contrato resultado desta seleção terá duração de 180 (cento e oitenta) dias,
prorrogáveis por igual período caso haja entendimento entre as partes.
PROPOSTA DE PREÇO
As propostas de preço deverão ser apresentadas conforme consta no Anexo 01,
sendo compostas por valor/hora técnica por produto e valor global dos serviços.
O valor referência para a hora técnica é de até R$ 100,00 (cem reais) para atividades
presenciais e até R$ 75,00 para atividades virtuais. Propostas com valores irrisórios
ou com valores acima do mercado brasileiro serão desconsideradas. Deverá ser
apresentado o prazo de validade da proposta.
SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas serão analisadas pela Comissão de Seleção da Abong e classificadas
através de pontuação com base na proposta metodológica (Peso 03), na qualificação
da equipe técnica (Peso 03) e na proposta de preço (Peso 04), sendo selecionada a
proposta que obtiver a maior pontuação global.
São Paulo, 23 de março de 2021
Mauri Cruz
Diretoria Executiva

Anexo 01
Proposta de Preço

Produto
Produto 01 – Elaboração
da formação voltada para
o
fortalecimento
das
organizações que atuam
na educação e prevenção
do HIV/AIDS.
Produto 02 – Elaboração
da formação voltada para
a qualificação dos
instrumentos de captação
de recursos e de gestão
democrática de
organizações que atuam
no combate ao racismo
no Brasil.
Produto 03 – Realização
de um processo avaliativo
junto
aos
públicos
envolvidos no Programa
de Formação da Abong
visando a identificação
das fraquezas e das
potências
sugerindo
alternativas
de novas
estratégias
e
de
estruturação.
Valor Global

Horas Técnicas
100

100

280

480

Valor

Anexo 02
FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
Estando nossa empresa/organização interessada em participar como fornecedora da
Abong, vimos pelo presente solicitar o registro da mesma no Cadastro de
Fornecedores.
Para tanto, com os respectivos comprovantes anexos, declaramos o seguinte:
Razão Social
CNPJ
Endereço Comercial
Logradouro:
Bairro:
CEP
Cidade:
Responsável
Nome:
CPF
Endereço:
e-mail
Telefone:
Sitio
Eletrônico
Caso selecionada para prestação de serviços, nos comprometemos a enviar
atualizados os seguintes documentos:
a) Cópia do Contrato Social ou Estatuto ato da empresa/organização;
b) Cópia da ata de eleição da diretoria atual;
c) Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ;
d) Prova de inscrição Estadual e/ou Municipal;
e) Cópia dos documentos de identidade do responsável;
f)

Declaração com base no art. 27o Inciso V da Lei 8.666/93, atendimento ao
Inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal;

g) Atestados de capacidade técnica, caso necessário.
Nestes termos, solicitamos cadastramento junto à Abong.
__________________________________________
Responsável da Requerente

OBSERVAÇÕES:
a) Preencher este formulário e enviar por e-mail para seleção@abong.org.br;
b) Os documentos deverão ser originais ou autenticados;
c) Os documentos que não mencionarem data de validade devem estar
datados não mais de 90 (noventa) dias;
d) Aprovado o cadastramento, a empresa/organização receberá o Certificado
de Registro Cadastral de Fornecedor da Abong com validade para 24 (vinte
e quatro) meses;
e) O rol de fornecedores será divulgado no site da Abong – www.abong.org.br
onde poderão ser consultados pelas associadas e não associadas;
f)

O cadastramento não garante a contratação imediata do fornecedor.

