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TERMO DE REFÊRENCIA – PNUD BRA/08/023
SERVIÇOS NÃO CONTINUADOS PARA REALIZAÇÃO DO LEVANTA MENTO DE 

DADOS DAS FAMÍLIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

1- Antecedentes/justificativas: 

As Reservas Extrativistas pertencem à categoria de Unidades de Conservação da Natureza 
de Uso Sustentável, conforme a Lei 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza – SNUC. Como características gerais, possuem a peculiaridade 
de serem instituídas sobre territórios utilizados por populações extrativistas tradicionais, para 
as quais o acesso ao território e aos recursos naturais, em sua abrangência, representam 
fonte de renda, subsistência, segurança alimentar, emprego, além de diversas outras relações 
simbólicas.

O Instituto Chico Mendes de conservação da Biodiversidade - ICMBio, por meio da execução 
de  políticas  para  povos  e  comunidades  tradicionais,  visa  a  promoção  da  melhoria  da 
qualidade  de  vida  dessas  populações  que  vivem  dentro  das  Unidades  de  Conservação 
Federais do grupo Uso Sustentável, de acordo com as premissas de cada categoria. Com 
isso,  o  ICMBio  contribui  para  o  fortalecimento  do  sistema  de  gestão  das  Unidades  de 
Conservação Federais, fomentando a autonomia dessas comunidades. O foco é estabelecer 
estratégias promissoras de produção extrativista  e uso sustentável  dos recursos naturais; 
implementar  políticas  públicas  universais  e  específicas;  e  subsidiar  a  formulação  destas 
políticas. Nesse contexto, compete ao ICMBio, de forma participativa e em conjunto com essa 
população  extrativista  tradicional,  elaborar  e  manter  atualizado  o  cadastramento  dos 
beneficiários de tais UCs, incluindo a definição do Perfil de Beneficiário.

A partir  do Termo de Cooperação Técnica consolidado entre o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade/ICMBio e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à  Fome/MDS,  a  Coordenação  Geral  de  Populações  Tradicionais  (CGPT)  -  através  da 
Coordenação de Políticas e Comunidades Tradicionais (COPCT) - tem concentrado esforços 
no  sentido  de  ampliar  sua  participação  junto  aos  vários  órgãos  do  Governo  Federal  na 
implementação  de  políticas  públicas  sociais  para  o  desenvolvimento  das  populações 
tradicionais,  beneficiários  nas  Unidades  de  Conservação,  com  ênfase  para  as  Reservas 
Extrativistas  (RESEX),  Reservas  de  Desenvolvimento  Sustentável  (RDS)  e  Florestas 
Nacionais (FLONA). 

Para  o  cumprimento  deste  Acordo,  para  nortear  as  ações  de  acompanhamento, 
monitoramento e de intervenções positivas e participativas no contexto das famílias e destes 
territórios e a fim de garantir  às populações tradicionais  o  direito de acessar as diversas 
políticas  públicas  de  governo  e  permitir  a  identificação  segura  da  família  beneficiária  e 
comumente a inserção das mesmas nos programas e políticas públicas, a Coordenação de 



Políticas e Comunidades Tradicionais (COPCT/ICMBio) realizará o Levantamento de Dados 
Sobre as Famílias, Diagnóstico Produtivo e Políticas Públicas por meio de um instrumento 
que consiste na coleta e na atualização de dados das famílias, utilizando o formulário digital 
padrão do ICMBio elaborado para uso em Tablets. Instrumento este que permitirá identificar a 
realidade  cotidiana  dos  indivíduos  e  de  suas  famílias,  dos  sistemas  de  produção  e  dos 
programas sociais disponíveis, acessados, ou não, pelas famílias.

Inserida nessa proposição,  a Reserva Extrativista  Rio  Cajari,  criada por meio  do Decreto 
99.145 de 12 de março de 1990, está localizada no Sul do Estado do Amapá, abrangendo os 
municípios de Mazagão, Laranjal do Jari e Vitória do Jari, e beneficia aproximadamente 1600 
famílias  de  extrativistas  distribuídas  em  cerca  de  60  comunidades  que  participarão  da 
atividade  de  levantamento  de  dados  sobre  as  famílias,  localizadas  ao  longo  da  BR-
156/Tronco Sul, Rio Cajari, Rio Muriacá, Litoral do Amazonas e Lago do Ajuruxi.

Dessa forma, visando viabilizar a ida e permanência da equipe em campo, durante os 20 
(vinte)  dias  de  trabalho  previstos,  será  necessária  a  contratação  de  profissionais  para 
prestação de serviços de apoio, em campo, a saber: 30 entrevistadores, 03 profissionais para 
coordenar a atividade e 10 guias de campo. A equipe será dividida em três grupos distintos, 
atuando simultaneamente, de acordo com os setores administrativos da RESEX Rio Cajari: 
Alto Rio Cajari, Médio e Baixo Rio Cajari, Lago do Ajuruxi e Litoral do Rio Amazonas. Todos 
realizarão os trabalhos nos turnos da manhã e tarde. 

  2 – Objetivos:

2.1. Geral: Apoiar a Coordenação de Políticas e Comunidades Tradicionais (COPCT/ICMBio) 
no Levantamento de Dados Sobre as Famílias, Diagnóstico Produtivo e Políticas Públicas por 
meio de um instrumento que consiste na coleta e na atualização de dados das famílias da 
RESEX Rio Cajari.

2.2. Específico:  Levantamento de informações sobre as famílias relacionadas à  Resex Rio 
Cajari por meio da aplicação de formulário eletrônico disponibilizado pela COPCT/ICMBio.

2.3. Unidade Beneficiária: Reserva Extrativista do Rio Cajari.
     3 - Especificações dos bens e/ou serviços:

3.1. Contratação de 30 profissionais, por 20 dias (mais deslocamento), para prestação de 
serviços  de  entrevistador  de  dados para  a  realização  do  Levantamento  de  dados  das 
famílias da RESEX do Rio Cajari mais especificamente: aplicar questionários eletrônicos e/ou 
impressos nas 1600 famílias estimadas que se encontram nas cerca de 60 comunidades 
pertencentes  à  área  de  abrangência  da  RESEX  do  Rio  Cajari,  coletar  coordenadas 
geográficas e imagens fotográficas dos documentos dos entrevistados, das residências e das 
famílias entrevistadas. Ao final de cada dia, o contratado deverá repassar os dados do tablet 
ou formulários impressos preenchidos ao coordenador de campo ou gestor,  quando for o 
caso. Para fins de pagamento dos serviços executados deverá ser entregue, como produto, 
relatório contendo a descrição dos serviços realizados.  Os contratados serão treinados (as) 
previamente  pelos  consultores  dos  lotes  para  correta  utilização  dos  tablets  que  serão 
disponibilizados pelo ICMBio. Os interessados deverão se enquadrar nos seguintes critérios: 
Ensino médio completo ou profissionalizante, conhecimento e domínio em equipamentos de 
informática, preferencialmente tablets, experiências em trabalhos de cunho comunitário, ser 
maior  de  18  anos,  possuir  CPF,  disponibilidade  de  deslocamento  em diferentes  tipos  de 



veículos  e  a  pé,  bem  como  as  peculiaridades  inerentes  ao  trabalho  de  campo  e  de 
permanência em campo (na área de realização do trabalho), especificamente áreas rurais. 
Para  a  contratação  dar-se-á  preferência  aos  interessados  que  já  conheçam  a  região, 
residentes ou não da área de abrangência da RESEX Rio Cajari.

3.2. Contratação de 03 profissionais, por 20 dias (mais deslocamento), para prestação de ser-
viços de apoio, em campo, na realização da atividade de Levantamento de dados na RESEX 
do Rio Cajari,  abrangendo cerca de 60 comunidades. O contratado deverá  coordenar as 
equipes  de entrevistadores que farão a coleta de dados das famílias da RESEX do Rio Caja-
ri, organizar os procedimentos/logística já pré-definidas in loco, organizar os dados coletados 
pelos entrevistadores ao final de cada dia, migrar as informações do tablet para pen drives e 
notebooks  ao final de cada dia de trabalho, executar as  ações referentes à atividade em con-
junto com o Gestor da Unidade. Após término de cada dia, o contratado deverá orientar a 
equipe de campo sobre os procedimentos do dia seguinte, além de receber e conferir  o mate-
rial (se necessário revisar), extrair os dados do tablet e guardar o material produzido (digital e 
impresso) e, quando for possível, transmitir os dados pela internet. Caberá ao contratado atri-
buir,  diariamente,  numeração sequencial  aos questionários aplicados na versão impressa. 
Para fins de pagamento dos serviços executados deverá ser entregue, como produto, relató-
rio com a descrição dos serviços realizados, declarações de prestação de informações e direi-
to de imagem preenchidos durante o trabalho e banco de dados com as informações extraí-
das dos tablets, bem como os formulários que tiverem sido aplicados, em papel. Ficará sob 
responsabilidade do contratado a distribuição dos tablets aos entrevistadores no inicio da ati-
vidade, bem como posterior recolhimento dos tablets, junto aos entrevistadores, ao final do 
serviço. Os interessados deverão se enquadrar nos seguintes critérios: nível superior comple-
to, conhecimento e domínio em equipamentos de informática, experiências em trabalhos de 
cunho comunitário e experiência em coordenação de equipes e/ ou projetos na área ambien-
tal, ser maior de 21 anos, possuir CPF, disponibilidade de deslocamento em diferentes tipos 
de veículos e a pé, bem como as peculiaridades inerentes ao trabalho de campo e de perma-
nência em campo (na área de realização trabalho), e especificamente em áreas rurais. Para a 
contratação,  dar-se-á preferência  aos profissionais  que conheçam a região ou a  área de 
abrangência da RESEX do Rio Cajari.

3.3. Contratação de 10 profissionais,  por 20 dias (mais deslocamento), para prestação de 
serviços  de  Guia  de  Campo  para  apoiar,  em  campo,  a  realização  de  atividade  de 
levantamento de dados na RESEX do Rio Cajari,  abrangendo cerca de 60 comunidades. O 
contratado deverá conduzir  a equipe de entrevistadores às comunidades da unidade para 
coleta  de  dados  das  famílias,  organizar  os  procedimentos/logística  junto  à  equipe 
coordenadora,  como  planejamento  de  roteiros  com  antecedência,  previsão  de  tempo  de 
trabalho/deslocamento em cada região, avaliação de locais de risco, buscando um melhor 
desempenho da equipe em campo. O contratado deverá executar as  ações referentes a 
atividade de acordo com o planejamento já definido pela equipe coordenadora do trabalho. 
Para  fins  de  pagamento  dos  serviços  executados,  deverá  ser  entregue,  como  produto, 
relatório  contendo  a  descrição  dos  serviços  realizados.  Os  interessados  deverão   se 
enquadrar nos seguintes critérios: nível fundamental completo ou incompleto ser residente da 
área da UC, com conhecimento notório das comunidades/famílias, ser bem relacionado com 
as comunidades onde serão realizadas as entrevistas, experiências em trabalhos de cunho 
comunitário,  ser  maior  de  18  anos,  possuir  CPF,  disponibilidade  de  deslocamento  em 



diferentes tipos de veículos e a pé, bem como as peculiaridades inerentes ao trabalho de 
campo e de permanência em campo (na área de realização do trabalho), especificamente em 
áreas rurais.

3.4. Contratação de 04 profissionais,  por 20 dias (mais deslocamento), para prestação de 
serviços de  Cozinheira  (o)  para  atividade  de levantamento de dados na  RESEX do  Rio 
Cajari,  abrangendo cerca de 60 comunidades.  O contratado deverá preparar,  organizar  e 
distribuir  a  alimentação  diariamente,  para  a  equipe  de  campo  (entrevistadores,  guias  de 
campo, coordenadores), além de realizar a limpeza dos utensílios domésticos nas refeições e 
lanches.  Os  mesmos  deverão  ter  capacidade  de  preparar  refeições  regionais  variadas, 
conforme  demanda  da  equipe  coordenadora.  O  contratado  deverá  executar  as  ações 
referentes a atividade, de acordo com o planejamento já definido pela equipe coordenadora 
do trabalho. Para fins de pagamento dos serviços executados deverá ser entregue, como 
produto, relatório contendo a descrição dos serviços realizados. Os interessados deverão se 
enquadrar nos seguintes critérios: nível fundamental completo ou incompleto ser residente da 
área da UC, com conhecimento notório das comunidades/famílias, ser bem relacionado com 
as comunidades onde serão realizadas as entrevistas, experiências em trabalhos de cunho 
comunitário,  ser  maior  de  18  anos,  possuir  CPF,  disponibilidade  de  deslocamento  em 
diferentes tipos de veículos e a pé, bem como as peculiaridades inerentes ao trabalho de 
campo e de permanência em campo (na área de realização do trabalho), e especificamente 
em áreas rurais.
Observações:

O  presente  Termo  de  Referência  será  divulgado  nos  seguintes  meios:  No  Semináro 
“Subsídios para definição do perfil do beneficiário da Reserva Extrativista do Rio Cajari”, no 
site da Escola de Administração Pública do Estado do Amapá – EAP, será também fixado 
informativo na sede do Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS e na sede do 
Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio de Macapá. 

1- Os interessados em participar da seleção deverão encaminhar o Currículo e a proposta 
financeira/Formulário  de  Oferta  (modelo  em  anexo)  preenchido  para  o  Núcleo  de 
Gestão  Integrada  do  ICMBio  na  cidade  de  Macapá,  no  seguinte  endereço:  Rua 
Leopoldo Machado, 1126 – Jesus de Nazaré.

O  envelope  com  os  documentos  devem  estar  devidamente  identificados  indicando  os 
seguintes:
PROPOSTA TDR   RESEX do Rio Cajari  
CARGO  : (COLOCAR A VAGA DE INTERESSE).  

Etapas da Seleção :
Inscrição  com o envio dos Currículos e proposta financeira: 14 a 18/10/2013
Análise  do currículo e proposta: 21 e 22/10/2013
Entrevista  dos selecionados na etapa anterior: 23 e 24/10/2013
Publicação do Resultado Final  da seleção: 25/10/2013



Os profissionais selecionados para as funções descritas acima passarão por uma breve 
capacitação junto a equipe local do ICMBio e pelo gerente de cadastro.

2 - Local de entrega do Produto:
Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio na cidade de Macapá, no seguinte endereço: 
Rua Leopoldo Machado, 1126 – Jesus de Nazaré.

      3 - Dos custos e formas de Pagamento: 
O pagamento será feito em parcela única e ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis após a 
entrega dos bens e/ou realização dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal, 
devidamente atestada.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE - ICMBio
PROJETOS ESPECIAIS /  Projeto PNUD BRA/08/023 - CNP J: 08.829.974/0001-94
EQSW 103 /104 Complexo Administrativo Setor Sudoeste, Bloco B – Térreo – Caixa Postal 

7993, CEP: 70.670-350 – Brasília - DF
Tel.: (61) 3341-9208/3341-9448

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD
Formulário de Oferta

Local,              de                       de 2013

Ao  BRA/08/023  –  Conservação  da  Biodiversidade  e  Promoção  do  Desenvolvimento 
Socioambiental

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
CAIXA POSTAL 7993, CEP: 70818-900

Fax: (61) 3341-9499

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 

Prezados Senhores,

Em atendimento à presente Solicitação de Cotação, propomos fornecer o itens/serviços abaixo 
relacionados pelo valor total de R$ ________________________________(por extenso):

Item Produto/Serviço Quant. Valor 
Unitário

Total

3.1

Contratação de 30 profissionais, por 20 dias, para prestação 
de serviços de entrevistador de dados para a realização do 
Levantamento de dados das famílias da RESEX do Rio Cajari 
mais especificamente: aplicar  questionários eletrônicos e/ou 
impressos nas 1600 famílias estimadas que se encontram nas 
cerca de 60 localidades pertencentes a área de abrangência 
da RESEX do Rio Cajari, coletar coordenadas geográficas e 
imagens fotográficas dos documentos dos entrevistados, das 
residências e das famílias entrevistadas. Ao final de cada dia, 
o  contratado  deverá  repassar  os  dados  do  tablet  ou 
formulários impressos preenchidos ao coordenador de campo 
ou gestor,  quando for o caso.  Para fins de pagamento dos 
serviços  executados  deverá  ser  entregue,  como  produto, 
relatório contendo a descrição dos serviços realizados.

1

O 
interessado 

que deve 
preencher

Total geral 
Esta proposta tem validade de 180 dias a contar da data de sua assinatura 
Declaramos que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e irretratável de 
seus termos.

Atenciosamente,
                                                                                                                                 Carimbo CNPJ

Nome da Empresa/ Pessoa Física
Nome e Assinatura do Representante
Endereço Completo:
Telefone/fax/e-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta

OBS: O julgamento das propostas será feito pelo menor preço ofertado.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE - ICMBio
PROJETOS ESPECIAIS /  Projeto PNUD BRA/08/023 - CNP J: 08.829.974/0001-94
EQSW 103 /104 Complexo Administrativo Setor Sudoeste, Bloco B – Térreo – Caixa Postal 

7993, CEP: 70.670-350 – Brasília - DF
Tel.: (61) 3341-9208/3341-9448

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD
Formulário de Oferta

Local,              de                       de 2013

Ao  BRA/08/023  –  Conservação  da  Biodiversidade  e  Promoção  do  Desenvolvimento 
Socioambiental
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
CAIXA POSTAL 7993, CEP: 70818-900

Fax: (61) 3341-9499
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

Prezados Senhores,
Em atendimento à presente Solicitação de Cotação, propomos fornecer o itens/serviços abaixo 
relacionados pelo valor total de R$ ________________________________(por extenso):

Item Produto/Serviço Quant. Valor 
Unitário

Total

3.2

Contratação  de 03 profissionais,  por  20  dias,  para  prestação de serviços  de 
apoio, em campo,  na realização da atividade de Levantamento de dados na 
RESEX do Rio Cajari, abrangendo cerca de 60 localidades. O contratado deverá 
coordenar  as  equipes  de  entrevistadores  que  farão  a  coleta  de  dados  das 
famílias da RESEX do  Rio Cajari, organizar os procedimentos/logística já pré-
definidas in loco, organizar os dados coletados pelos entrevistadores ao final de 
cada dia, migrar as informações do tablet para pen drives e notebooks  ao final 
de cada dia de trabalho, executar as  ações referentes a atividade em conjunto 
com  o  Gestor  da  Unidade.  Após  término  de  cada  dia,  o  contratado  deverá 
orientar a equipe de campo sobre os procedimentos do dia seguinte, além de 
receber e conferir  o material (se necessário revisar), extrair os dados do tablet e 
guardar  o  material  produzido  (digital  e  impresso)  e,  quando  for  possível, 
transmitir  os  dados  pela  internet.  Caberá  ao  contratado  atribuir,  diariamente, 
numeração sequencial  aos questionários  aplicados na versão impressa. Para 
fins de pagamento dos serviços executados deverá ser entregue, como produto, 
relatório com a descrição dos serviços realizados, declarações de prestação de 
informações e direito  de imagem preenchidos durante o trabalho e banco de 
dados com as informações extraídas dos tablets, bem como os formulários que 
tiverem sido aplicados, em papel. Ficará sob responsabilidade do contratado a 
distribuição dos tablets  aos entrevistadores no inicio da atividade,  bem como 
posterior recolhimento dos tablets, junto aos entrevistadores, ao final do serviço.

01

Total geral 
Esta proposta tem validade de 180 dias a contar da data de sua assinatura 

Declaramos que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e irretratável de 
seus termos.

Atenciosamente,
                                                                                                                                 Carimbo CNPJ

Nome da Empresa/Pessoa Física
Nome e Assinatura do Representante
Endereço Completo:
Telefone/fax/e-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta

OBS: O julgamento das propostas será feito pelo menor preço ofertado.



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSI DADE - ICMBio
PROJETOS ESPECIAIS /  Projeto PNUD BRA/08/023 - CNP J: 08.829.974/0001-94
EQSW 103 /104 Complexo Administrativo Setor Sudoeste, Bloco B – Térreo – Caixa Postal 

7993, CEP: 70.670-350 – Brasília - DF
Tel.: (61) 3341-9208/3341-9448

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD
Formulário de Oferta

Local,              de                       de 2013

Ao BRA/08/023 – Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento 
Socioambiental
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
CAIXA POSTAL 7993, CEP: 70818-900

Fax: (61) 3341-9499
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 

Prezados Senhores,

Em  atendimento  à  presente  Solicitação  de  Cotação,  propomos  fornecer  o 
itens/serviços  abaixo  relacionados  pelo  valor  total  de  R$ 
________________________________(por extenso):

Item Produto/Serviço Quant. Valor 
Unitário

Total

3.3

Contratação  de  10  profissionais,  por  20  dias,  para  prestação  de 
serviços de Guia de Campo para apoiar, em campo, a realização de 
atividade  de  levantamento  de  dados  na  RESEX  do  Rio  Cajari. 
abrangendo cerca de 60 localidades. O contratado deverá conduzir a 
equipe de entrevistadores às comunidades da unidade para coleta 
de dados das famílias,  organizar os procedimentos/logística junto a 
equipe  coordenadora,  como  planejamento  de  roteiros  com 
antecedência, previsão de tempo de trabalho/deslocamento em cada 
região,  avaliação  de  locais  de  risco,  buscando  um  melhor 
desempenho da equipe em campo. O contratado deverá executar as 
ações  referentes  à  atividade,  de  acordo  com  o  planejamento  já 
definido  pela  equipe  coordenadora  do  trabalho.  Para  fins  de 
pagamento  dos  serviços  executados  deverá  ser  entregue,  como 
produto, relatório contendo a descrição dos serviços realizados.

1

Total geral 

Esta proposta tem validade de 180 dias a contar da data de sua assinatura 
Declaramos que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e irretratável de seus termos.

Atenciosamente,
                                                                                                                                 Carimbo CNPJ

Nome da Empresa/ Pessoa Física
Nome e Assinatura do Representante
Endereço Completo:
Telefone/fax/e-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta

OBS: O julgamento das propostas será feito pelo menor preço ofertado.
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -  PNUD
Formulário de Oferta

Local,              de                       de 2013

Ao BRA/08/023 – Conservação da Biodiversidade e Promoção do Desenvolvimento 
Socioambiental
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
CAIXA POSTAL 7993, CEP: 70818-900

Fax: (61) 3341-9499
SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO 

Prezados Senhores,

Em  atendimento  à  presente  Solicitação  de  Cotação,  propomos  fornecer  o 
itens/serviços  abaixo  relacionados  pelo  valor  total  de  R$ 
________________________________(por extenso):

Item Produto/Serviço Quant. Valor 
Unitário

Total

3.4

Contratação de 04 profissionais, por 20 dias, para prestação de 
serviços  de  Cozinheira  (o)  para  atividade  de  levantamento  de 
dados  na  RESEX  do  Rio  Cajari,  abrangendo  cerca  de  60 
localidades. O contratado deverá preparar, organizar e distribuir a 
alimentação  diariamente,  para  a  equipe  de  campo 
(entrevistadores,  guias  de  campo,  coordenadores),  além  de 
realizar  a  limpeza  dos  utensílios  domésticos  nas  refeições  e 
lanches.  Os  mesmos  deverão  ter  capacidade  de  preparar 
refeições  regionais  variadas,  conforme  demanda  da  equipe 
coordenadora. O contratado devera executar as ações referentes 
a  atividade,  de  acordo  com  o  planejamento  já  definido  pela 
equipe coordenadora do trabalho.  Para fins de pagamento dos 
serviços executados deverá ser entregue, como produto, relatório 
contendo a descrição dos serviços realizados.

1

Total geral 

Esta proposta tem validade de 180 dias a contar da data de sua assinatura 
Declaramos que a nossa participação na presente Solicitação de Cotação implica na aceitação integral e irretratável de seus termos.

Atenciosamente,
                                                                                                                                 Carimbo CNPJ

Nome da Empresa/ Pessoa Física
Nome e Assinatura do Representante
Endereço Completo:
Telefone/fax/e-mail
Dados Bancários: Banco/Agência/Conta

OBS: O julgamento das propostas será feito pelo menor preço ofertado.


