
 

 
Edital de Contratação de pessoa jurídica especializada em Sistemas Rurais Produtivos para 

prestação de serviços no âmbito  
do Projeto “Semeando Água” 

 

 

Nazaré Paulista, 19 de junho de 2018. 

 

 

O IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas vem divulgar o presente edital para seleção e 

contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de adequação de sistemas 

produtivos em propriedades rurais, considerando especialmente a pecuária e as áreas de 

preservação permanente no âmbito do projeto Semeando Água, patrocinado pela Petrobras. A 

contratação é voltada preferencialmente para empresas que contam com profissionais na área 

de zootecnia, agronomia, florestais e afins. 

O projeto tem como objetivo reverter processos de degradação dos corpos hídricos na região 

do Sistema Cantareira através de mudanças no uso e ocupação do solo. Para isso, a 

contratada atuará na implantação de práticas conservacionistas nos processos produtivos de 

pastagem, recomposição da floresta nativa em áreas prioritárias para conservação, cursos para 

proprietários rurais e educação ambiental. 

Informações Gerais 

Objeto: contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços na área de adequação de 

sistemas produtivos, para a execução de atividades relativas à implantação e monitoramento 

do Manejo de Pastagem Ecológica e seus benefícios ambientais e econômicos, no âmbito do 

projeto Semeando Água, patrocinado pela Petrobras. 

Perfil da prestadora de serviços e do profissional responsável 

 Para o contrato, espera-se que a prestadora de serviços: 

- Tenha previsto no seu Contrato/Estatuto Social objeto social compatível com os serviços a 

serem executados; 

- Tenha em seus quadros profissional formado na área de Zootecnia, Agronomia ou áreas afins 

e o designe como responsável pela coordenação dos serviços; 

- Tenha em seus quadros e aloque para os serviços profissional com conhecimentos básicos 

sobre Restauração de Áreas de Preservação Permanente - APPs; 

- Designar para os serviços profissional portador de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 

nível B, e habilidade para dirigir automóvel, inclusive em rodovias; 

- Disponibilizar profissional preparado e disponível para acompanhar e executar trabalhos de 

campo, dar aulas em cursos de capacitação para proprietários rurais, participar em eventos e 

demais atividades junto com a equipe do projeto; 



 

- Deter capacidade para lidar com pessoas (colegas de projeto, proprietários rurais, técnicos 

das casas de agricultura e prefeituras, e profissionais de outras instituições parceiras do 

projeto) e para o trabalho em equipe; 

- Ter domínio em atividades de organização e prestação de contas; 

- Ter conhecimentos básicos sobre adequação ambiental de propriedades rurais; 

- Apresentar disponibilidade para início imediato. 

Atividades Previstas:  

A contratada será responsável pela execução de trabalhos técnicos de implantação, 

acompanhamento e monitoramento do Pastoreio Racional Voisin em diversas propriedades 

rurais no âmbito do projeto, devendo executar atividades e entregar produtos e relatórios ao 

Contratante, entre eles: 

1. Relatórios quadrimestrais das atividades realizadas, contendo os resultados obtidos, 

ilustrados com fotografias, tabelas e gráficos. Entre essas atividades estão: 

a) Auxílio técnico para implementação (planejamento e instalação no campo) do 

Pastoreio Racional Voisin em propriedades rurais; 

b) Acompanhamento periódico do manejo de pastagem nas propriedades trabalhadas 

no projeto, dando assistência técnica aos proprietários rurais; 

c) Suporte logístico para a implantação e manutenção das áreas de APPs em 

propriedades rurais trabalhadas no projeto; 

d) Coleta de dados sobre os benefícios ecológicos e econômicos do Pastoreio Voisin; 

2. Prestação de contas das despesas reembolsáveis realizadas para a execução dos serviços, 

acompanhadas das respectivas notas fiscais e/ou recibos, considerando como reembolsáveis 

as despesas definidas pelo Contratante e informadas à prestadora de serviços quando da 

efetiva contratação; 

3. Relatório final com a descrição de todas as atividades realizadas e resultados alcançados; 

4. Participação em eventos representando o projeto, inclusive fora do Estado de São Paulo, 

sempre que solicitado pelo Contratante. 

5. Contribuição na organização e condução de eventos para capacitação de proprietários rurais 

sobre Pastoreio Racional Voisin; 

Período da Contratação: 15 meses. 

Local Previsto de Execução das Atividades: Nazaré Paulista (SP) e outros municípios na 

área de abrangência do Sistema Cantareira de abastecimento de água.  

Valor do Contrato: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a serem pagos em 15 parcelas 

iguais de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incluir todos os tributos incidentes sobre a 



 

prestação de serviços e os encargos contratuais, trabalhistas, tributários e previdenciários 

relacionados à subcontratação de pessoa física ou jurídica. 

Manifestação de interesse: os interessados terão 20 (vinte) dias, contados a partir da 

publicação deste edital, para manifestar seu interesse por meio do preenchimento da ficha de 

inscrição e envio, juntamente com os documentos listados abaixo, para o e-mail 

semeandoagua@ipe.org.br. O prazo de 20 dias se encerra às 23:59 do dia 10 de julho de 

2018. 

O comitê de seleção levará em conta para o julgamento das propostas: os trabalhos anteriores, 

constantes do portfólio da pessoa jurídica e do currículo do profissional responsável indicado e 

terá 20 (vinte) dias para divulgar o resultado, contados do encerramento da etapa de 

recebimento das propostas.  

Documentos a serem apresentados com a ficha de inscrição: 

1. Contrato/Estatuto Social em vigor; 

2. CNPJ; 

3. Portfólio demonstrando sua experiência de pelo menos dois anos em trabalhos 

similares de manejo de pastagem: implantação, assistência técnica e monitoramento 

de pastagens com Pastoreio Racional Voisin. Não sendo possível à pessoa jurídica 

atender este requisito, este pode ser cumprido mediante a comprovação de 

experiência pelo técnico de seus quadros responsável pela coordenação dos serviços; 

4. Termo de indicação do profissional responsável pela coordenação dos serviços, que 

deverá conter a assinatura do representante legal da pessoa jurídica e do profissional 

indicado; 

5. Currículo do profissional responsável pela coordenação dos serviços. 

Contrato de prestação de serviços: a pessoa jurídica selecionada deverá celebrar contrato 

de prestação de serviços com o Contratante, para formalizar, detalhar e marcar o início da 

execução dos serviços. 

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a coordenação do projeto, pelo e-mail: 

semeandoagua@ipe.org.br. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome da empresa: ____________________________________________________________ 

 

 

 

Endereço completo (rua, nº, bairro, município, CEP): ___________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

CNPJ: ________________________________________________________________ 

 

 

Declaro estar ciente de todas as condições constantes no edital.  

 

 

_________________________________ 
Assinatura do(a) candidato(a) 


