
Tomada de Preço número 009/2021 - Assistente Administrativo

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 na Rua Frei Solano,18-302, Lagoa, CEP: 22471-250, 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 Assistente
Administrativo

3. Perfil do Consultor
Pessoa Jurídica
Experiência:

● Graduação em Administração ou áreas afins
● Pelo menos três de experiência como Assistente Administrativo,  Secretario(0)

Executivo(a) ou posições similares
● Capacidade comprovada em gerenciar processos administrativos e financeiros
● Excelente capacidade de atenção aos detalhes e de gerenciar múltiplas prioridades;
● Excelentes habilidades interpessoais e capacidade de desenvolver relacionamentos

com alto nível de confiança;
● Possuir Inglês (fluente). Espanhol (nível intermediário) desejável
● Perfil flexível e colaborativo frente a responsabilidades variadas.
● Ter um perfil cooperativo e proativo
● Possuir ótima comunicação oral e escrita
● Demonstrar iniciativa frente a desafios
● Curiosidade e vontade de aprender

4. Período de recebimento das propostas
16/setembro/2021 até 16/Setembro/2021 (10 dias)

5. Atividades
Desenvolver as atividades listadas abaixo:

● Prover suporte administrativo para a Diretoria; Coordenação de Gestão e equipe de
Projetos, organizando a agenda diária do time e monitorando a entrega de
atividades.

● Preparar a ata e fazer os memorandos de “follow up” das reuniões internas
semanais e painéis mensais

● Colaborar na elaboração e desenvolvimento de planilhas e relatórios gerenciais
● Auxiliar na organização de eventos online, webinars, lives e seminários



● Planejar agendas de viagens, incluindo pesquisa e compra de passagens,
agendamento de hotéis e demais itens necessários de logística de viagens para
eventos externos

● Criar, monitorar e manter atualizados os arquivos virtuais do Instituto
● Cuidar dos processos de invoices e pagamentos para terceiros, bem como fazer o

acompanhamento da emissão de notas fiscais da equipe para financiadores e
consequente recebimento de pagamentos previamente acordados por contrato

● Prestar assistência nos processo de preenchimento de formulários e submissão de
propostas para financiadores e parceiros

● Trabalhar com os gestores de projetos atuando no suporte da interface com
instituições financiadoras, garantindo o cumprimento das entregas dentro dos
prazos e regras estabelecidas.

● Contribuir para o produção de apresentações de produtos para divulgação dos
projetos

6. Prazo de execução
4 meses

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:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Experiência de no mínimo 5 anos 0 = sem experiência comprovada;

1 = Menos de 5 anos de experiência comprovada;

2 = De 6 anos de experiência comprovada;

3 = 10 anos de experiência .

Qualificação técnica da empresa proponente (Quanto à
formação acadêmica)

0= sem formação acadêmica

1= com até 3 anos de formação na área

2= De 5 á 6 anos de formação na área

3= com 10 anos de formação acadêmica e cursos
extracurriculares.



Habilidades 0 = sem habilidades

1 = Escrita regular, pouca capacidade de diálogo com
autoridades e pouca capacidade para relacionamentos
interpessoais.

2 = Boa escrita, média capacidade de diálogo com
autoridades e alguma qualificação para relacionamentos
interpessoais.

3 = Excelente escrita, alta capacidade de diálogo com
autoridades e qualificado para desenvolver
relacionamentos interpessoais.

Prazo de execução dos serviços 0 = não foi possível avaliar pelas informações fornecidas

1 = fora dos prazos definidos pelo edital

2 = atraso aceitável dentro dos prazos do edital

3= dentro dos prazos definidos pelo edital

Orçamento com o valor total para a execução dos serviços
descritos

0 = orçamento não apresentado

1 = valor mais alto que a média

2 = valor médio

3 = valor mais baixo que a média

Além disso, enviar as respostas dos itens listados abaixo para o email
oportunidades@institutotalanoa.org. Assunto Edital: 0092021. O prazo do envio é até
26/09/2021.

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.

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

mailto:oportunidades@institutotalanoa.org


Decorrido o prazo de seleção e divulgação do resultado desta Tomada de Preço, o 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.
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