Belo Horizonte, 02 de agosto de 2017.

Prezado(a) Consultor(a):

Consulta de preços 01/2017:

Solicitamos a gentileza de nos apresentar orçamento para os seguintes itens:
1 – Pesquisa nos 853 municípios mineiros daqueles que tem um potencial para serem incluídos
nos Roteiros do artesanato, devendo levar em consideração:
a) Número de artesãos existentes no município
b) Número de tipologia por artesão
c) Número de leitos disponíveis nos hotéis do município
Horas a serem trabalhadas: 180 horas
Valor da Hora:
2 – Monitoria a distância a artesãos que se matricularem nos cursos EAD do Centro Cape,
ligados ao turismo e receptivo ao turista
a) Número de meses: 4 (quatro)
b) Dedicação exclusiva
Valor mensal:
3 – Contratação de empresa para validar as pesquisas realizadas e inseridas no site Pouso e
Prosa.
a) Número de meses: 3 meses
b) Cidades a serem validadas: 853
c) Número mínimo de validadores disponíveis: 5
Valor do serviço mensal:
Valor do serviço por validador:
4 – Contratação de empresa(s) para fornecimento de pesquisadores, para captação e
atualização de dados e inserção no site www.pousoeprosa.com.br de um município, conforme
tabela abaixo:
Especificação: deverão ser pesquisados ou atualizados os seguintes dados:
a)
b)
c)
d)

Dados do município
Links com informes sobre o município
Serviços essenciais (segurança, saúde, postos de gasolina, banco)
Festas e eventos
Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor – Iccape
Rua Grão Mogol, 662 – Belo Horizonte – Minas Gerais – Cep: 30310-010
www.centrocape.org.br – ccape@centrocape.org.br – 031-32828312

e)
f)
g)
h)

Hotéis e restaurantes
Pontos turísticos
Curiosidades e melhores receitas
Artesãos (*)

Os valores deverão ser informados por tamanho de cidade:
- Município até 10.000 habitantes – mínimo 10 artesãos – valor por município: R$
- Município de 10.000 a 50.000 habitantes – mínimo de 15 artesãos – Valor por Município: R$
- Município de 50.001 a 200.000 habitantes – mínimo de 20 artesãos – valor por município: R$
- Município acima de 200.000 habitantes – mínimo de 40 artesãos – valor por município R$

Deverão estar inclusos nos orçamentos todos os impostos, diretos ou indiretos, despesas com
locomoção (caso seja necessário).
Os orçamentos deverão ser apresentados na carta resposta anexa.

Atenciosamente,

Tânia Machado

Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor – Iccape
Rua Grão Mogol, 662 – Belo Horizonte – Minas Gerais – Cep: 30310-010
www.centrocape.org.br – ccape@centrocape.org.br – 031-32828312

