SELEÇÃO DE EMPRESA CONSULTORA PARA SUPORTE CONTÁBIL A ASSOCIAÇÕES DE
MORADORES EM HORIZONTINA/RS

Global Communities Brasil é uma organização internacional de assistência
humanitária e de desenvolvimento. Global Communities tem o conhecimento e a
expertise em desenvolver projetos de investimento comunitário trabalhando com as
comunidades para criar mudanças positivas e duradouras. Em Horizontina, está
executando o Programa Semeando o Futuro, onde busca através desta publicação
contratar uma instituição consultora para dar suporte contábil para Associações de
Moradores e OSCs de Horizontina/RS renovarem seus cadastros junto ao COMDICA.
Sendo assim, solicitamos o envio da proposta técnica e orçamentária, bem como o
Currículo Vitae (CV) do profissional responsável pela condução das atividades, com
informações das qualificações/atividades específicas nas áreas objetivo desse edital
demonstrando domínio comprovado para gerar os resultados esperados.
1.

PRODUTOS REQUERIDOS:
1)
Consultoria técnica para apoiar as Associações de moradores e OSCs
apoiadas pelo programa Semeando o Futuro em Horizontina a renovarem seus
cadastros junto ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (COMDICA).

2.

PRAZO ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DESTA ATIVIDADE
O tempo estimado para o desenvolvimento desta atividade é de 10 dias.

3.

PRÉ-REQUISITOS
1) A consultoria deverá comprovar experiência no cadastro de Associações e OSCs
em Conselhos Municipais de Direito;
2) Ter disponibilidade para realizar as atividades dentro da data limite de renovação
do cadastro.

4.

PASSOS DE SELEÇÃO
1) Análise do currículo vitae dos profissionais responsáveis pela condução das
atividades;
2) Análise de proposta técnica e orçamentária;
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5. Critérios de Avaliação
Critérios de avaliação
1. Avaliação da Instituição
Experiência da entidade em trabalhar com Associações de
Moradores e OSCs
Avaliação dos currículos da(s) pessoa(s) responsável(eis)
para conduzir a oficina de capacitação

Nota máxima
40

2. Proposta técnica
2.1 A proposta de trabalho estará de acordo com os produtos
requeridos e prazos estipulados
2.2 A proposta apresentar de maneira clara o plano de
trabalho para atingir os objetivos do trabalho.
3. Proposta Orçamentária
3.1 O orçamento apresentado ser justo e corresponde ao
nível de esforço da proposta técnica e cronograma de
trabalho
TOTAL

20
20
40
20
20
20
20
100

6. INSTRUÇÕES PARA OS CANDIDATOS:
1) Horário e data de envio de documentos: 18/04/2019 às 17h.
2) E-mail para envio de documentos requeridos:
infobrasil@globalcommunities.org
3) Aos cuidados de: Fernanda Mello
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