
COTAÇÃO DE PREÇO - SERVIÇOS DE TERCEIROS (PF) 
 

Denominação (Objeto da contratação): contratação de serviços de 
pessoa física para planejamento organizacional, gerenciamento do plano 
de trabalho, coordenação técnica, elaboração de documentos, 
treinamentos, capacitações e acompanhamento em geral. * atividade 
finalística 
 
Descrição (Detalhamento dos serviços): Contratação de pessoa física para prestação de serviços de 
consultoria especializada visando: (i) coordenar e promover a execução do Plano de Trabalho, 
garantindo as condições necessárias à viabilização das ações em seus diferentes níveis de 
(planejamento, operacionalização, monitoramento e avaliação das ações executadas pela equipe técnica 
e por instituições parceiras); (ii)  elaboração de documentos setoriais (relatórios, termos, pareceres, 
publicações, planos, ofícios); (iii) aplicação e formulação do treinamento dos profissionais contratados, 
parceiros e apoiadores (governamental, não governamental, física e jurídica);  (iv) coordenação geral 
dos 76 eventos (ações da Agenda Verde-Azul);  (v) acompanhamento geral. 
 
Produtos:  
a) Acompanhamento técnico da execução do projeto no Siconv e elaboração de 08 relatórios 

(entrega semestral) de monitoramento e acompanhamento da execução técnica do Plano de 
Trabalho. Verificação: aprovação dos relatórios pelo Ministério do Meio Ambiente  e acesso para 
download na plataforma web. 

b) Realização de 8 ações (Agenda Verde-Azul) na Meta 2, sendo: 04 cursos para AGRICULTURA 
FAMILIAR, 2 cursos para o ASSENTAMENTO SOBRE AGROFLORESTA, 02 PAÍNÉS DE ENCERRAMENTO. 
(mínimo de 45 horas técnicas de extensão em eventos). Verificação: lista de presença e certificados. 

c)     8 Capacitações das equipes, grupos de trabalho, profissionais contratados, parceiros e outros que 
vierem a ser necessários, a cada 6 meses. Verificação: lista de presença e acesso na plataforma web. 

d) Realização de 36 reuniões (on-line), com período máximo entre uma e outra de 45 dias.  Verificação: 
Atas de reuniões, documentos firmados, registros e menções. Público-Alvo: Multidisciplinar (META 
1 e 2). Verificação: Ata de reunião e acesso na plataforma web. 

 
Contratação via CLT. Contribuições e tributos descritos na memória de cálculo.  Habilitação e Requisito: 
profissional de nível superior, com Mestrado e/ou Doutorado, mínimo de 10 anos de experiência 
profissional comprovada na elaboração de políticas públicas e coordenação de projetos, planos, 
programas ou estudos nas áreas afins.  
 
Valor mensal (R$): 5.500,00  - 180 horas mensais 
Valor total do serviço (R$ e tempo total de execução do serviço): R$264.00,00 (48 meses) 

*desembolso em 3 parcelas mediante comprovações 

META 1, 2 E 3. Em especial, Etapa 1 e 4 da Meta 2 e Meta 3. 
 

Plano Descritivo das Ações da Etapa 4 da Meta 2 (Agenda Verde-Azul): 
 
 

Ação 01: Curso de produção de mudas em viveiro para beneficiados diretos de agricultura 

familiar (04 unidades).  
− Metodologia: O formato segue a tipologia de cursos.  Serão realizados 4 mini-cursos para 

práticas de produção de mudas e dinâmicas de plantio. O evento não terá custos de 
alimentação, marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para 
moderação e relatoria do evento, materiais de consumo, diárias, despesas administrativas e 
com deslocamento. Local: Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos. 

− Indicador Físico: 4 mini-cursos de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial. 
− Cronograma: 24º ao 30º mês de execução do projeto.  
− Público-alvo: Beneficiários diretos e indiretos de Agricultura Familiar conforme Art. 3º inciso 

“V” da Lei 12.651/2012. Distribuição de 100 convites de participação cada (400 Total). 
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− Objetivos: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a técnicas de 
produção e plantio de mudas nativas. 
 

Ação 02: Curso de agrofloresta para o assentamento (02 unidades).  
− Metodologia: O formato segue a tipologia de curso para práticas de agrofloresta (recuperação, 

manejo e produção de serviços ambientais). O evento não terá custos de alimentação, 
marketing, locação e similares, apenas custos de logística operacional para moderação e 
relatoria do evento, materiais de consumo, diárias e despesa com deslocamento. Local: 
Assentamento Filhos de Sepé.  

− Indicador Físico: 2 mini-cursos de extensão rural. Máximo 6 horas de duração. Presencial. 
− Cronograma: 16º mês ao 24º mês de execução do projeto.  
− Público-alvo: Beneficiários diretos do Assentamento Filhos de Sepé. Distribuição de 50 convites 

de participação cada (100 Total). 
− Objetivos: Tem o caráter de treinamento e formação. Consiste em aprofundar a discussão 

sobre a metodologia de recuperação de áreas de preservação permanente com a utilização de 
conceitos e técnicas de Agrofloresta. 
 

Ação 03: Painel e Confraternização para entrega de registros e certificados (02 unidades).  
− Metodologia: O formato segue a tipologia de painel. O evento não terá custos de alimentação, 

marketing, locação e similares, apenas diárias, custos de despesa administrativa e com 
deslocamento. Local: Auditório do Palácio Piratini, Sede do Governo do Estado.  

− Será realizado um painel para entrega dos registros e certificados emitidos pelo projeto. 
− Indicador Físico: 2 painéis. Máximo 3 horas de duração. Presencial. 
− Cronograma: 42º ao 48º mês de execução do projeto.  
− Público-alvo: beneficiários, parceiros, órgãos ambientais estaduais, gestores públicos, membros 

de conselhos e entidades setoriais. Distribuição de 300 convites cada (600 Total) 

− Objetivos: Painel para entrega de registros e certificados, com a exibição do case do projeto e a 
apresentação coletiva dos indicadores de produção de agua na Região Metropolitana de Porto, 
conforme base de dados originada na Bacia do Gravataí.  

 
 

Denominação: contratação de serviços de pessoa física para produção e 
manutenção no viveiro provisório  
 
1) Descrição (Detalhamento dos serviços): Prestação de serviços de viveirista para às atividades de 

germinação de sementes, plantio e replantio nos tubetes, transporte das mudas até as casas de 
sombras, preparo das sementeiras e outras atividades típicas nas dependências do viveiro 
provisório, com capacidade de produção de 1 milhão de mudas. Responsável pelas atividades de 
manutenção do viveiro, aplicação de tratos culturais nas mudas e serviços de expediente do 
transporte das mudas às áreas em recuperação, (plantio e replantio)  durante o período de 36 
meses.  

 
Valor mensal R$ 2.000 Valor total do serviço (R$ e tempo total de execução do serviço): R$72.000,00 
*pagamento mensal (repasse em 3 parcelas – CLT) - 220 horas mensais 
METAS/ETAPAS QUE REQUEREM DESLOCAMENTOS: META 2 Etapa 1. 
 

TOTAL DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO BÁSICO R$ 336.000,00 


