
Tomada de Preço número 001/2023

1. Contexto e Justificativa

O Instituto Talanoa é uma instituição apartidária e sem fins lucrativos, com sede no Rio de
Janeiro cuja missão é ativar a sociedade brasileira para responder à emergência climática
e aos seus impactos socioambientais, com ideias e tecnologias do nosso tempo. O
Instituto está situado no Rio de Janeiro. Através deste edital o Talanoa torna público que
realizará TOMADA DE PREÇO para contratação de prestação de serviços conforme
indicado nos itens 2 e 6 deste instrumento.

2. Objeto e Produtos

A presente tomada de preços tem por objetivo a contratação de serviços de
Assistência Executiva.

3. Perfil do Consultor

Pessoa Jurídica
Requisitos Considerados:

● Superior em curso
● mínimo de 2 anos de experiência profissional
●   Pacote office avançado
●   Inglês fluente é um diferencial
●   Local: Rio de Janeiro

4. Período de recebimento das propostas

08/março/2023 até 18/março/2023 (10 dias)

5. Atividades

Desenvolver as atividades listadas abaixo:

● Realizar orçamentos;
● Efetuar compras;
● Desenvolver novos fornecedores para a impressão de materiais, bem como,

recebê-los e distribuí-los;
● Realizar as contratações de terceiros;
● Organizar documentação e formulários nos drives.



● Auxiliar no dia a dia para criação de documentos, apresentações e comunicado;
● Organizar reuniões mensais, elaborar cronograma e fazer as atas, bem como

coordenar os momentos das falas;

● Organizar eventos observando:

1.Reunião com o responsável pelo evento;

2. Realizar Orçamento para local do evento, passagens, reservas de hotel e
contratação de terceiros;

3. Enviar e-mail para os participantes do evento solicitando informações para comprar
passagens aéreas e reservar hotel;

4. Efetuar a contratação de terceiros (audiovisual, coffee break, coquetel, tradutora,
etc.);

5. Fazer recepção dos convidados e estar preparada para solucionar imprevistos no
momento do evento;

6. Gravar áudio dos eventos e solicitar transcrição;
7. Solicitar nota fiscal de todos os serviços contratados e enviar para o financeiro por
e-mail.

6. Prazo de execução

Abril de 2023 a dezembro de 2023. (podendo ser prorrogado)

7. Processo de seleção

As propostas que não atendam aos critérios de avaliação constantes neste edital
serão automaticamente desconsideradas.

A seleção será baseada nos seguintes critérios:

1. Apresentação da pessoa jurídica, incluindo informação sobre experiência
comprovável em relação aos requisitos do edital.

2. Proposta de serviço atendendo os requisitos do edital e da tabela de critérios de
avaliação.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência mínima de 2 anos 0 = sem experiência comprovada em
assistência administrativa

1 = Menos de 2 anos de experiência

2 = alguma experiência: realizou de
2-3 trabalhos semelhantes

3 = muita experiência: tem
experiência mais de 3 anos

Qualidade técnica (Conhecimento do pacote
office, e outros)

0 = sem conhecimento

1= pouco conhecimento

2 = conhecimento razoável

3 = conhecimento excelente



Conhecimento de línguas estrangeiras 0 =   sem conhecimento

1 = conhecimento básico

2 =  conhecimento avançado

3 =  Fluente em 1 ou mais línguas

Experiência no terceiro setor 0 = sem experiência

1 = Menos de 2 anos de experiência

2 = alguma experiência realizou
de 2-3 trabalhos semelhantes

3 = muita experiência: tem
experiência mais de 3 anos

9. Processo de seleção e divulgação do resultado

A seleção será baseada nas análises da proposta financeira, comprovação de experiência e
indicação de trabalhos dessa natureza já realizados pela empresa. Comprovações das
experiências descritas podem ser solicitadas durante o processo de seleção. O resultado
será divulgado por e-mail para as empresas proponentes após 5 (cinco) dias úteis findo o
prazo deste edital.

10. Contrato e Condições de Pagamento

Decorrido o prazo de seleção e divulgação do resultado desta Tomada de Preço, a Talanoa
celebrará contrato com a proponente vencedora estabelecendo as condições de pagamento
e entrega do(s) produto (s).

11. Disposições Gerais

Esclarecimentos relativos à presente Tomada de Preço e às condições para atendimento



das obrigações necessárias ao cumprimento
de seu objeto, serão prestados via e-mail

oportunidades@institutotalanoa.org.

Para candidatar-se a esta vaga, a empresa (consultor) deve preencher o formulário no link
a seguir: Clique aqui. Além disso, enviar as respostas dos itens listados abaixo para o
e-mail oportunidades@institutotalanoa.org. Assunto Edital: 001/2023.
O prazo do envio é até  18/03/2023.

https://docs.google.com/forms/d/1o6gKlpEhBmTbDpeQMlp9CIb6VQfpnIwjUvyRxQKYIaQ/edit

