
Tomada de Preço número 004/2021

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 Analista de
Políticas Públicas.

3. Perfil do Consultor
Pessoa Jurídica
Experiência:

● Mestrado em Biologia, Ecologia ou áreas afins à política ambiental
● Pelo menos três (3) anos de experiência profissional comprovável em análise,

monitoramento ou formulação de políticas públicas
● Escrita impecável
● Experiência em análise e relatórios de avaliação de atos públicos
● Local: Rio de Janeiro, São Paulo ou Curitiba.

4. Período de recebimento das propostas
19/julho/2021 até 29/julho/2021 (10 dias) às 18h

5. Atividades
Desenvolver as atividades listadas abaixo.

● Apoiar a curadoria de atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo federal
monitorados pelo projeto;

● Produzir análises técnicas e jurídicas sobre as políticas e a regulação de meio
ambiente e de mudança do clima;

● Fomentar e coordenar análises conjuntas sobre os atos do Poder Executivo junto
aos membros do Painel Técnico do projeto;

● Apoiar a produção de conteúdos de comunicação e a publicação de relatórios
analíticos trimestrais;

● Apoiar a secretaria executiva e os eventos virtuais do Painel Técnico.



6. Produtos
- 5 relatórios de análise da conjuntura e políticas ambientais (em conjunto com demais

consultores contratados), durante 5 meses (1 por mês)
- 25 boletins (3 páginas) de situação das políticas ambientais, com base nas

ferramentas de monitoramento do Projeto Política por Inteiro, durante 5 meses (4 por
mês)

7. Prazo de execução
Agosto de 2021 a Dezembro de 2021.

8. 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 0 = sem experiência comprovada em análise de políticas
e redação de relatórios

1 = realizou 1 trabalho semelhante

2 = alguma experiência: realizou de 2-4 trabalhos
semelhantes

3 = muita experiência: realizou 5 ou mais trabalhos
semelhantes

Qualidade técnica 0 = não apresentou trabalhos anteriores em
monitoramentos de políticas públicas; curadoria de atos
do Poder Executivo e do Poder Legislativo federal e/ou
análise de políticas e redação de relatórios

1= baixa qualidade de trabalhos anteriores apresentados,
conforme avaliação da comissão de seleção

2 = qualidade razoável de trabalhos anteriores
apresentados, conforme avaliação da comissão de
seleção

3 = qualidade excelente de trabalhos anteriores
apresentados, conforme avaliação da comissão de
seleção



Orçamento com o valor total para a execução dos
serviços descritos

0 = orçamento não apresentado

1 = valor mais alto que a média das propostas
apresentadas

2 = valor médio

3 = valor mais baixo que a média

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

1 = fora dos prazos definidos pelo edital

2 = atraso aceitável dentro do definido pelo edital

3= dentro dos prazos definidos pelo edital

Para candidatar-se a esta vaga, a empresa (consultor) deve enviar as respostas dos itens
listados abaixo para o email oportunidades@institutotalanoa.org. Assunto Edital: 004/2021.
O prazo do envio é até 29/07/2021 às 18h

1. Apresentação da pessoa jurídica ou MEI, 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

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).

mailto:oportunidades@institutotalanoa.org


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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