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Cotação Prévia nº 04/2013 

 

Tipo Melhor Técnica 

 
Cotação prévia na modalidade melhor técnica para contratação de 

técnico de nível superior a ser contratado na forma de “Consultoria 

por Produto” para o desenvolvimento de ações de coordenação 

administrativa e de equipe, com a finalidade de atender ao disposto 

na Meta 05 – Atividade 5.1 dos planos de trabalho referente aos 

Contratos de Repasse 042340/2012 (Região Sul) 042329/2012 

(Região sudeste – MG e SP) celebrados entre o CEADES e o MDA. 

 

 

O Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento – CEADES pessoa jurídica de direito 

privado, com CNPJ sob n ° 05.921.745/0001-07, localizada na Avenida Nereu Ramos 75 – D, Edifício 

Centro Profissional Chapecó, sala 404-B, centro, CEP: 89.801-023, Chapecó SC, nos termos da Portaria 

Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, que estabelece normas para execução do disposto no 

Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007, convida a todos interessados em participar da Cotação Prévia 

na modalidade melhor técnica acima identificada. As contratações serão realizadas sem vínculo 

empregatício na modalidade de produto. 

As inscrições devem ser feitas com base nas orientações explicitadas no termo de referência 

anexo a este edital (anexo nº I), através do envio de currículos, conforme modelo (anexo nº II), e da 

declaração do candidato não ser vinculado ao serviço público (anexo nº III), o que deverá ser feito via 

SEDEX até às 17 horas do dia 10 de abril de 2013. Para efeito de prazo de entrega será admitida a data 

de postagem nos Correios (ECT). Os envelopes também poderão ser entregues diretamente na sede da 

entidade, no endereço supramencionado.  

Dúvidas poderão ser esclarecidas no telefone (49) 3329 1439 ou pelo e-mail 

ceades@ceades.org.br.  
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O interessado deverá enviar envelope opaco, obrigatoriamente com a seguinte identificação: 

ENVELOPE Nº 001 

Ao CEADES- INSTITUTO DE ESTUDOS E ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO   

COTAÇÃO PRÉVIA Nº 04/2013 

CANDIDATO: 

NÚMERO DO LOTE: 

OBS.: Envelopes que não contenham expressamente o disposto acima não serão analisados.  

 

O interessado deverá informar e-mail para contato, sendo que todas as notificações poderão ser 

feitas por meio eletrônico. 

A seleção se dará através de análise curricular e entrevistas. A análise dos currículos será 

realizada no dia 15 de abril de 2013 e a ENTREVISTA se realizará nos dias 17 e 18 de abril de 2013 na 

sede da entidade. Os resultados serão divulgados no dia 19 de abril de 2013 pelo endereço eletrônico 

www.ceades.org.br. 

 

   

 Chapecó/SC, 25 de março de 2013. 

 
 

Ronaldo Gonçalves Martins 
Coordenador Institucional 
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ANEXO I  
Termo de Referência 

  

 
A. IDENTIFICAÇÃO  
 
Contratação de técnico de nível superior a ser contratado na forma de “Consultoria por Produto” para o 

desenvolvimento de ações de coordenação administrativa e de equipe, com a finalidade de atender ao 

disposto na Meta 05 – Atividade 5.1 dos planos de trabalho referente aos Contratos de Repasse 

042340/2012 (Região Sul) e 042329/2012 (Região Sudeste – MG e SP) celebrado entre o CEADES e o 

MDA. 

 
 

B. OBJETIVO 
 

Os Contratos de Repasse n.042340/2012 e n.042329/2012, celebrados entre o Instituto de Estudos e 

Assessoria ao Desenvolvimento CEADES e o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, tem por 

objetivo desenvolver ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais na 

Região Sul (PR, SC e RS) e na Região Sudeste (MG e SP), com a finalidade de melhorar a qualidade de 

vida da população rural, a organização e inclusão sócio-produtiva, a dinamização econômica nos 

territórios rurais e da cidadania, o fortalecimento dos atores sociais, por meio da adoção de princípios e 

de práticas da gestão social, com a implementação e integração de políticas nos territórios, bem como a 

capacitação de agentes de desenvolvimento e a realização de eventos em apoio ao desenvolvimento 

territorial, com a finalidade de atender ao disposto nos respectivos Contratos. 

 

Neste edital serão selecionados 02 técnicos de nível superior, sendo 01 técnico para o LOTE 01 (Região 

Sul) e 01 técnico para o LOTE 02 (Região Sudeste – MG e SP) para atender ao disposto na Meta 05 - item 

5.1 do plano de trabalho dos respectivos contratos de repasse. A contratação será na forma de 

“Consultoria por Produto”.  

  

C. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  
 
O técnico terá a função de Coordenador Administrativo e de Equipe Técnica, com as seguintes 

atribuições: 

- Elaboração de orientações ligadas ao aperfeiçoamento da gestão dos contratos objeto deste edital; 

- Monitoramento, orientação e avaliação da execução das ações previstas nos planos de trabalho. 
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- Execução das atividades administrativas previstas nos planos de trabalho para a boa execução dos 

mesmos. 

 

D. PERFIL TÉCNICO  
 
1 - Perfil técnico do candidato: 
 

O interessado deverá ter nível superior completo e contar, preferencialmente, com mais de 05 

(cinco) anos de formação e 03 (três) anos de experiência e habilidades comprovadas em temas ligados 

ao desenvolvimento sustentável, coordenação de equipes e gestão de projetos. Domínio de 

ferramentas, processos e procedimentos de gestão de conflitos e condução de grupos em dinâmicas 

sociais de iniciativas e ações orientadas para o desenvolvimento sustentável. Ter disponibilidade para 

viagens na área de atuação do contrato.  

 

E. MÉTODO DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS  

A seleção dos candidatos será feita em 03 (três) fases:  

1) - Fase I: Eliminatória – Formação exigida; 

2) - Fase II: Classificatória – Análise Curricular com devidas comprovações; 

3) - Fase III: Classificatória – Entrevista; 

Fase I - Será analisada a formação de nível superior exigida nos termos deste edital. 

Fase II - Serão analisados os currículos dos candidatos aprovados na fase I, pela comissão de seleção 

para certificação dos itens exigidos, quais sejam: tempo de experiência e requisito para 

desenvolvimento das atividades, de acordo com os critérios e pontuação abaixo.  

 Análise do Currículo 
Pontuação 

mínima 
(exigida) 

Pontuação 
máxima 

A Especialização  2 

B Mestrado  3 

C 
Tempo de experiência em trabalhos na área de elaboração, execução e 

gestão de projetos, como técnico de entidades públicas ou privadas 
como consultor. (1 ponto por ano). 

 5 

D 

Experiência em trabalhos na área de Desenvolvimento territorial 

Sustentável, cooperativismo, economia solidária, gestão e 

planejamento empreendimentos, como técnico de entidades públicas 
ou privadas como consultor. (1 ponto por ano). 

 5 

E Residir na região correspondendo ao Lote que esta concorrendo.  5 

 Pontuação total  20 
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OBS.: Todas as experiências apresentadas no currículo deverão ser comprovadas através de certificados, 

atestados, declarações, cópia da carteira de trabalho ou outros documentos. 

 

Fase III - A entrevista será individual e será realizada na sede da entidade, entre os dias 17 e 18 de abril 

de 2013 em horários a ser oportunamente publicados e disponibilizados, junto ao edital de classificação 

da Fase II e convocação para a entrevista, a ser fixado no mural da sede da entidade e no publicado 

endereço eletrônico www.ceades.org.br.  

A entrevista será realizada após análise e classificação dos candidatos aptos, na forma de 

seleção expressa neste edital, englobando as fases I e II, sendo que os três candidatos com maior 

pontuação por território de abrangência serão avaliados oralmente. 

A avaliação versará sobre o perfil da personalidade do candidato e serão observados aspectos 

referentes liderança, forma de comunicação (oral-escrita), comprometimento com o projeto a ser 

desenvolvido, flexibilidade na resolução de situações adversas, capacidade de solucionar problemas que 

venham a ocorrer durante a vigência da consultoria, enfoque positivo para a concretização do projeto, 

dentro outros pontos inerentes a função de consultor. 

O candidato receberá uma pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos na entrevista. 

A classificação final corresponderá à soma dos pontos adquiridos na análise do currículo (fase II) 

com os pontos adquiridos na entrevista (fase III) e será divulgada por edital fixado no mural da sede da 

entidade e publicado no endereço eletrônico www.ceades.org.br, no prazo de 3 dias úteis após a 

realização das entrevistas. 

O edital da classificação final conterá a ordem de classificação de cada candidato por lote. 

 

F. CRONOGRAMA  

Deverão ser entregues 12 relatórios, um relatório a cada mês, das atividades desempenhadas para a 

execução do projeto. Cada relatório equivale a um produto contratado. O prazo para a realização dos 

trabalhos é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo esse prazo ser 

prorrogado com a concordância das partes, nos termos da Lei. Os produtos deverão ser entregues até, 

no máximo, o dia 05 de cada mês. 

 

G. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os produtos da consultoria deverão ser entregues em duas vias (sendo uma impressa e uma 

digitalizada) e deverão ser aprovados previamente pelo contratante. 
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H. CUSTO TOTAL 

O valor total bruto da consultoria será de 76.800,00 (Setenta e seis reais e oitocentos reais) a ser pago 

para a atividade de coordenador administrativo e técnico para 12(doze) meses de contrato, sendo 

deduzidos da remuneração bruta, os impostos de INSS, IR e/ou transferências bancárias, quando for o 

caso. 

 
 
I. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

O valor de cada produto será de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), sem qualquer reajuste.  O 

prazo para pagamento dar-se-á mediante aprovação de cada produto, num prazo de 10 dias úteis a 

contar da entrega do relatório do produto.    

Os produtos serão pagos com recursos oriundos dos contratos de repasse 042340/2012 (Região Sul) e 

042329/2012 (Região Sudeste), recursos disponibilizados através do Banco do Brasil.  

 
J. LOCALIZAÇÃO DA CONSULTORIA 

Os contratados terão que estar sediados em: LOTE 01: Em um dos Estados pertencente a Região Sul. 

LOTE 02: Em um dos estados de Minas Gerais, São Paulo ou Distrito Federal. 

 

K. RESPONSABILIDADE E SUPERVISÃO DA CONSULTORIA 

As ações, os produtos serão supervisionados, analisados e avaliados pela equipe técnica do CEADES, que 

também será responsável pela aprovação dos produtos de consultoria. 

 
 
Chapecó/SC, 25 de março de 2013. 

 
 
 
 
 

Ronaldo Gonçalves Martins 
Coordenador Institucional  
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ANEXO II 

Currículo do candidato  

1. Identificação 

1.1 – Nome: _____________________________________________________________________ 

1.2 - CPF: ______________________ RG: ___________________Órgão expedidor:____________ 

1.3 – Endereço: __________________________________________________________________ 

1.4 - Data de nascimento:_____/_____/_____________Estado civil:________________________ 

1.5 – Telefones para contato: (    )_______________; (    )_________________  

1.6 – E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

2. Graduação 

             – Instituição de Ensino: ______________________________________________________ 

             – Graduado em (titulação): __________________________________________________ 

            – Data da Expedição do Diploma: ______ / ______ / ______. 

 

3. Cursos de Pós-Graduação Realizados 

Nível do Curso (1) Instituição de Ensino Data da Conclusão 

 
 

 
 

 

   

(1) Especialização, Mestrado ou Doutorado 

 

 

4. Experiências profissionais. 

 

4.1. Experiência em trabalhos na área de elaboração, execução e gestão de projetos, como técnico de 

entidades públicas ou privadas como consultor. 

Período de 
trabalho 

Comprovante* Atividades/ações Contratante 

Início Término  
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*Citar qual o tipo de documento anexado ao currículo para comprovação da experiência. 

 

4.2. Experiência em trabalhos na área de Desenvolvimento territorial Sustentável, cooperativismo, 

economia solidária, gestão e planejamento empreendimentos, como técnico de entidades públicas ou 

privadas como consultor. 

Período de 
trabalho 

Comprovante* Atividades/ações Contratante 

Início Término  

     

     

*Citar qual o tipo de documento anexado ao currículo para comprovação da experiência. 

 

 

Local, ___ de _____ de 2013. 

 

________________________________ 
Assinatura do Técnico 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

 

Declaro sob pena, previstas nas leis e para fins de inscrição, como candidato a Consultor por Produto do 

CEADES – Instituto de Estudos e Assessoria ao Desenvolvimento, conforme a Cotação Prévia nº 04/2013 

que não sou vinculado a qualquer instituição pública, da administração direta ou indireta, tanto na 

esfera da União quanto dos Estados e Municípios, tanto em atividades quanto em regime de licença.  

 

 
(Local e data) 

 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome: 

CPF: 
 


