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 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1) CONSIDERAÇÕES BÁSICAS: 

 
Este Termo de Referência fornece as informações básicas e necessárias para o auditor entender 

suficientemente o trabalho a ser realizado e poder preparar sua proposta adequadamente. As 

informações contidas neste Termo de Referência serão complementadas pelas Diretrizes para 

Preparação de Relatórios Financeiros Anuais e Auditoria de Atividades Financiadas pelo Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ou Banco, partes integrantes destes 

Termos de Referência, se constituem os critérios básicos que o Banco utilizará para medir a 

qualidade do trabalho do auditor ao realizar a revisão do Relatório de Auditoria. 

A realização de auditorias anuais, por auditores independentes aceitáveis pelo Banco Mundial, nos 

demonstrativos financeiros, na estrutura de controle interno e nos sistemas estabelecidos para 

produzir informações financeiras da(s) agência(s) executora(s), é obrigatória nos projetos 

financiados pelo BIRD, além de assegurar o cumprimento das leis, regulamentos e estrita 

observância dos termos estabelecidos no Acordo de Doação N.º TF 018765 BR – P143492 - do 

Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no 

Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil. 

As auditorias devem ser realizadas de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs), 

emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC).  Em situações especiais, entretanto, o 

Banco pode aceitar o uso de normas compatíveis com as da IFAC. Deverão ainda ser consideradas 

as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e Instituto Brasileiro de 

Contadores – IBRACON, buscando sempre a aderência ao IFRS – Padrão Internacional de 

Demonstrações Financeiras. 

 
 
2) ANTECEDENTES E CONTEXTO: 
 
Fundado em 1989, com sede em Montes Claros/MG, o Centro de Agricultura Alternativa do Norte 

de Minas – CAA/NM constitui-se como organização privada da sociedade civil, sem fins lucrativos, 

de agricultores, agricultoras, representantes de povos indígenas, comunidades quilombolas e 

comunidades tradicionais, possuindo atualmente 67 (sessenta e sete) pessoas no seu quadro de 

associados. Constitui-se também como organização de assessoria, estudos e pesquisas em 

agroecologia, direitos de povos e comunidades tradicionais e desenvolvimento sustentável. Ao 

longo de sua atuação, vem desenvolvendo ações em torno da sustentabilidade e da agroecologia, 
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discutindo novos conceitos, apresentando soluções, desenvolvendo estratégias de ação colaborativas 

no intuito de promover o fortalecimento dessas comunidades e de seus agricultores(as).  

As atividades são desenvolvidas considerando as temáticas relacionadas ao manejo da 

(agro)biodiversidade da caatinga, do Cerrado e da Mata Seca; beneficiamento da produção e 

desenvolvimento de mercados sustentáveis; agroecologia; etnoecologia e formação técnica e 

política; metodologias participativas em desenvolvimento de tecnologias e gestão de negócios 

sustentáveis e gestão territorial, direitos humanos, segurança alimentar e políticas públicas.  

Este conjunto de atividades encontra-se organizado em duas linhas de ação: 
 

(a) Agroecologia, Rede sociotécnica e Direitos de Povos e Comunidades Tradicionais; 

Objetiva assessorar e apoiar as organizações locais na gestão territorial, na conservação e proteção 

ambiental, através de iniciativas relacionadas à defesa dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais; desenvolvimento de ações em torno da promoção da agroecologia, tendo como 

estratégia a consolidação e animação de redes sócio técnicas de acompanhamento, assessoria e o 

fortalecimento dos seus circuitos econômicos acionando parcerias com organizações locais dos 

povos e comunidades tradicionais, Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, associações 

e cooperativas de agricultores (as) familiares, povos indígenas, comunidades quilombolas e 

comunidades tradicionais.  

 

Ainda nesta linha de ação, promove-se o desenvolvimento de planos de manejo agroextrativistas, 

associados com atividades de pesquisa & desenvolvimento, incorporando as demandas de 

preservação e conservação ambiental com o aproveitamento econômico dos recursos locais na 

busca da autonomia e do reposicionamento econômico a partir do fortalecimento das redes de 

iniciativas econômicas da agricultura familiar, povos indígenas e comunidades tradicionais; bem 

como o fortalecimento da organização da produção através de redes e organizações da agricultura 

familiar, povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais.  

 
(b) Gestão e Fortalecimento Institucional. 
Visa organizar e articular as ações administrativas e políticas do CAA/NM, e de sua base social, em 

processos de governança e administração. Trabalha a coerência e consistência dos conteúdos 

programáticos que articulam ações específicas nos territórios e oferece tratamento a componentes 

transversais que dão suporte para a realização das ações, tendo como foco o fortalecimento 

institucional: planejamento, monitoramento e avaliação (PMA); formação; gênero e geração; 

pesquisa & desenvolvimento; informação e comunicação; articulação e diálogo com as políticas 

públicas; captação de recursos e gerenciamento administrativo financeiro e contábil. 
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Tem como missão “colaborar, enredado nas organizações de agricultores, agricultoras, comunidades 

tradicionais e extrativistas, para o desenvolvimento de propostas de uma sociedade solidária, justa, 

sustentável e democrática, baseada nos princípios da agroecologia”.  

 

Considerando as Diretrizes de Licitações dos projetos financiados pelo Banco Mundial, o Centro de 

Agricultura Alternativa do Norte   de Minas - CAA/NM, adota neste TdR os padrões aceitos pelo 

Banco Mundial para a auditoria de seu projeto. 

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM recebeu uma doação do Banco 

Mundial para a execução do Projeto descrito em detalhes abaixo, o qual sumarizou informações 

contidas no Project Appraisal Document - PAD e uma atualização do estágio do Projeto. Segue 

abaixo informações sobre o projeto financiado pelo BIRD abrangido pelo escopo deste TdR: 

 
a) Projeto de Mecanismo de Doação Dedicado a Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais no 

Âmbito do Programa de Investimento Florestal – DGM/FIP/Brasil – Acordo de Doação TF 

018765 - Projeto nº P143492. 

 

Período de Implementação: 29/04/2015 a 31/12/2020. O relatório específico do projeto deverá 

considerar ainda o “período de graça” que se encerra em 30 de abril de 2021.               

No. de Anos: 5 anos e 9 meses. 

Valor Total: US$ 6,5 milhões de recursos do DGM/ FIP via BIRD. 

 
O Mecanismo de Doação Dedicado (Dedicated Grant Mechanism – DGM) é uma iniciativa global 

única, estabelecida no âmbito do Programa de Investimento Florestal (Forest Investment 

Program - FIP), com o intuito de apoiar as atividades e iniciativas específicas dos Povos Indígenas 

e Comunidades Tradicionais (PICTs).  

 

O FIP é um dos três programas que compõem o Fundo Estratégico do Clima (Strategic Climate 

Fund - SCF). O Brasil é um dos oito países piloto que participam do FIP. Por sua vez, o Fundo 

Estratégico do Clima (SCF) faz parte dos Fundos de Investimento em Clima (Climate Investment 

Funds - CIF).  

As iniciativas com os PICTs contribuem diretamente para atendimento dos objetivos do FIP e do 

SCF. Visa, também, reforçar a participação dos PICTs no FIP e em outros processos de REDD+, 

bem como suas capacidades de exercerem um papel ativo e responsável nas agendas nacional e 

mundial de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, de gestão sustentável dos 
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recursos florestais e da otimização dos estoques de carbono florestal (REDD+), mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas. 

 
Diante disso, o Comitê Gestor Nacional (National Steering Committee - NSC), por meio de 

processo competitivo, selecionou o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

(CAA/NM), como Agência Executora Nacional do DGM/FIP/Brasil, para assinar um acordo de 

doação com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, para apoiar 

iniciativas comunitárias de sustentabilidade e adaptação, bem como de capacitação e fortalecimento 

institucional de organizações de Povos Indígena e Comunidades Tradicionais (PICTs). 

 

O Comitê Gestor Nacional é composto por representantes de organizações de PICTs, do MMA, da 

FUNAI, do Comitê Interministerial do BIP – Plano de Investimentos do Brasil (Brazil Investment 

Plan - BIP) e do Banco Mundial (como observador), em conformidade com as Diretrizes do Marco 

do DGM Global, sendo presidido pelo Beneficiário. 

 

O DGM/FIP/Brasil (Mecanismo de Doação Dedicado aos Povos Indígenas e Comunidades 

Tradicionais do Brasil), por meio do CAA/NM como Agência Executora Nacional, apoia a 

participação dos povos indígenas e comunidades tradicionais que contam com uma longa história de 

uso e manejo de recursos dos Cerrados Brasileiros no desenvolvimento das estratégias de 

investimento, estabelecendo sinergia com os programas do FIP e em outros processos de REDD+ 

nas esferas locais, nacionais e globais, estimulando a promoção de modos de vida sustentáveis e 

adaptados. 

 

Os objetivos de desenvolvimento do Projeto DGM/FIP/Brasil são: (i) fortalecer a participação dos 

povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais do Bioma Cerrado, no FIP, 

REDD+ e outros programas similares orientados para o Clima nas esferas locais, nacionais e global; 

e (ii) contribuir para aprimorar o modo de vida dos povos indígenas e comunidades tradicionais, 

bem como o uso e manejo sustentável dos recursos naturais e territórios. 

 

O projeto possui como objetivos específicos: Potencializar a participação dos povos indígenas, 

comunidades quilombolas e comunidades tradicionais (PICTs) das áreas do bioma Cerrado 

Brasileiro na promoção do uso sustentável e na melhoria da gestão de suas terras, restauração dos 

ecossistemas e agroecossistemas, contribuindo para a redução da pressão sobre seus recursos 
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naturais e territórios, proporcionando a melhoria das suas condições de vida, assim como para a 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas; 

 

Ampliar e fortalecer a capacidade das organizações representativas de povos indígenas, 

comunidades quilombolas e comunidades tradicionais de participarem efetiva e qualificadamente 

das políticas de conservação florestal e gestão sustentável de recursos naturais, incluído os 

processos do DGM, do FIP e outras políticas ligadas à mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas; 

 

Beneficiar povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, apoiando ações 

por eles demandadas que contribuam para: a gestão territorial, florestal e ambiental de seus 

territórios; a promoção de atividades econômicas sustentáveis e a redução de vulnerabilidades 

sociais, culturais, ambientais e climáticas. 

 

A área de abrangência do Projeto é o Bioma Cerrado a nível nacional, conforme Mapa dos Biomas 

Brasileiros - IBGE. O Programa de Investimento Florestal, por meio do Banco Mundial, financiará 

o equivalente a US$ 6,5 milhões. Os recursos para a execução do Projeto serão antecipados pelo 

Banco Mundial, com base na previsão da Agência Executora Nacional do Projeto e de acordo com o 

previsto no Plano Operativo Anual.  

 

O Projeto atuará em sinergia com as organizações representantes de Povos Indígenas, Comunidades 

Quilombolas e Comunidades Tradicionais (PICTs) e/ou junto às suas organizações representativas 

no Cerrado.  

 

O Projeto também proverá atividades que contribuam para: (i) a melhoria das condições de vida de 

PICTs; (ii) o aumento da capacidade de resiliência social, de adaptação e de mitigação para lidar 

com as pressões sociais e ambientais que enfrentam e que desafiam sua sobrevivência social, 

cultural e econômica; (iii) a recuperação e preservação de seus conhecimentos tradicionais; e (iv) o 

aprimoramento da capacidade de suas organizações representativas para planejar e para promover 

uma gestão eficaz, eficiente e sustentável das terras tradicionalmente ocupadas e dos recursos 

naturais; (v) fortalecer o protagonismo dos PICTs e a ampliação das suas participações junto aos 

processos de reflexão e proposição de políticas públicas e do desenvolvimento sustentável. 
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Procedimentos Específicos do Projeto 
 

Para o projeto descrito acima o CAA/NM – Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 

mantém um sistema de gerenciamento financeiro, incluindo registros e contas, e prepara os 

demonstrativos financeiros de acordo com normas contábeis brasileiras de contabilidade, 

compatíveis com as normas internacionais, adotando os formatos apresentados na NBC – TG – 

Estrutura Conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, fundamentada 

pela Resolução CFC nº 1.374/2011 e nas IPSASs do Regime de Caixa denominadas Preparação de 

Relatórios Financeiros pelo Regime Contábil de Caixa (Financial Reporting Under the Cash Basis 

of Accounting). 

 

Os Relatórios de Monitoramento Financeiro / Relatórios Financeiros Interinos, (IFR do inglês 

Financial Monitoring Report/Interim Financial Report), no formato acordado com o Banco podem 

ser considerados como os Demonstrativos Financeiros a ser auditados. Considera-se o período a ser 

auditado o exercício de ano-base de 2018. Também despesas do ano-base de 2019 e do exercício 

2020/2021 (a ser solicitado futuramente autorização ao Banco Mundial para combinação dos 

períodos referentes de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro a 30 abril de 2021 - 

incluindo o período de graça do Projeto).  

 

3) RELACIONAMENTO E RESPONSABILIDADES 
 
O cliente é a agência implementadora do Projeto e o Banco Mundial é uma parte interessada. Um 

representante do Banco pode participar das reuniões de auditoria, supervisionar o trabalho 

executado pelos auditores para assegurar o cumprimento dos Termos de Referência e das normas de 

auditoria aplicáveis, e fazer comentários sobre a minuta do relatório de auditoria. 

 

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados do auditor e a 

CAA/NM, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta. 

 

O CAA/NM é responsável por: 

(i) pela apresentação formal dos documentos básicos do Projeto; 

(ii) pela preparação de todos os Demonstrativos Financeiros e Notas Explicativas necessárias; 

(iii) pelo atendimento às solicitações formalizadas pelos auditores, devendo se assegurar de que 

todos os registros necessários lhes estejam disponíveis; e  
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(iv) por todos os lançamentos e ajustes contábeis que tenham sido feitos durante o período que 

está sendo auditado e todas as ações necessárias para a emissão do “Relatório Final de 

Auditoria”, pelos auditores, dentro do prazo estipulado no Acordo de Empréstimo. 

 

Os auditores, no decorrer dos trabalhos, formalizarão, por escrito, suas solicitações de documentos, 

relatórios e demonstrativos que considerem necessários para o desenvolvimento de seu trabalho e os 

manterão arquivados, em locais adequados, durante todo o período da auditoria, para serem 

prontamente disponibilizados ao Banco, se solicitado. 

 

O auditor é responsável por: 

(i) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

especificadas neste Termo de Referência; 

(ii) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

(iii) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos 

serviços; 

(iv) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; e 

(v) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato. 

 
4) OBJETIVO DA AUDITORIA: 
 
A presente Solicitação de Propostas tem por objetivo a contratação de empresa especializada para 

realizar auditorias e emitir uma opinião profissional dos auditores sobre:  

 
(i) a situação financeira nos períodos auditados e as normas e os procedimentos de licitação 
utilizados pelo Projeto;  

 
(ii) a adequação dos controles internos e  

 
(iii) conformidade com o Acordo de Doação TF 018765 BR e com as leis e regulamentos 
aplicáveis. 
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5) ESCOPO DA AUDITORIA: 
 
O escopo da auditoria é garantir que as demonstrações financeiras anuais apresentem, de maneira 

adequada, as transações financeiras e os saldos associados à implementação do projeto e ao uso dos 

recursos, de modo a refletir o risco estimado do projeto, tendo como referência normas publicadas 

por organismos internacionais, considerando o Acordo Legal e o Manual Operacional.   

 
A auditoria deve ser realizada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (NIAS), 

emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC). Deverão ainda ser consideradas as 

normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e Instituto Brasileiro de 

Contadores – IBRACON, buscando sempre a aderência ao IFRS – Padrão Internacional de 

Demonstrações Financeiras. 

 
Estas normas requerem que o auditor planeje e realize a auditoria para obter segurança razoável que 

as demonstrações financeiras não incluam erros materiais. A auditoria inclui uma revisão, em base a 

amostras, de evidências que apoiam os valores e outras informações apresentadas nas 

demonstrações financeiras. A auditoria inclui também uma avaliação das normas contábeis 

utilizadas, as estimações (por exemplo, previsões) feitas pela entidade auditada e a apresentação 

geral das demonstrações financeiras. 

 
 

a) Em cumprimento às Normas Internacionais de Auditoria (NIA’s), emitidas pelo IFAC, 

o auditor deve prestar atenção especial aos assuntos seguintes: 

• ISA 240: Indícios de Fraudes e Corrupção e/ou outros atos ou Despesas Ilegais 

• ISA 250: Consideração das Leis e Regulamentos numa Auditoria de Demonstrações 

Financeiras. 

• ISA 260: Comunicações de Assuntos de Auditoria com os Oficiais Responsáveis com 

Governança da Entidade. 

• ISA 265: Comunicações de Deficiências nos Controles Internos aos Oficiais Responsáveis 

pela Governança e Administração da Entidade. 

• ISA 330: Os Procedimentos do Auditor em Resposta à Avaliação de Riscos. 

• ISA 402: Considerações de Auditoria Relacionadas com uma Entidade Utilizando uma 

Organização Prestadora de Serviços. 

• ISA 580: Representações por Escrito 

• ISA 600: O Trabalho de Outros Auditores 
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• ISA 800: A Discussão das Fragilidades nos Controles Internos que Poderiam Ter um 

Impacto Material às Demonstrações Financeiras 

 
b) Em cumprimento das normas internacionais de auditoria, o auditor deve ainda prestar 

atenção especial aos assuntos seguintes: 

•  Exame e Avaliação do Controle Interno; 

•  Observância às Leis e Regulamentos Aplicáveis; 

•  Normas para Elaboração dos Relatórios de Auditoria.  

 
 

c) Quanto aos aspectos relacionados ao gerenciamento financeiro, os auditores 

evidenciarão em seus relatórios, o seguinte:  

• Que o Projeto mantém todos os documentos necessários, registros, contas e extratos e 

documentação acessória ao Projeto, incluindo as despesas reportadas via SOEs, IFRs ou as 

contas do Projeto (Conta Designada, estabelecendo uma ligação clara entre os controles 

contábeis e extra contábeis e os relatórios apresentados ao Banco);  

• Que a Conta Designada foi utilizada em conformidade com o Acordo de Doação e o Manual 

Operativo do Projeto;  

• Que as contas do Projeto são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 

Contabilidade consistentemente aplicadas e que oferecem um retrato real e fiel da situação 

financeira do Projeto no exercício auditado;  

• Que os recursos registrados nas Demonstrações Financeiras e na Conta da Doação guardam 

relação com os registros dos recursos já desembolsados pelo Banco;  

• Que a informação não é ou é material, se sua omissão, inexatidão ou subavaliação, poderiam 

influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas com base nas demonstrações financeiras.  

• Que serão realizadas visitas de inspeção, para verificar in loco, se os contratos com os 

subprojetos estão sendo devidamente implementados e validar se a informação constante no 

sistema de acompanhamento físico e financeiro (sistema SIG/CAA) que digam respeito aos 

desembolsos e prestação de contas dos subprojetos é consistente com o verificado. Os 

auditores precisarão incluir no relatório de auditoria, informações sobre o método de 

amostragem e os parâmetros seguidos para selecionar os subprojetos para inspeção e 

verificação. No último ano do Projeto, os auditores deverão também demonstrar os 

resultados da verificação de que bens, obras ou serviços relevantes sob os subprojetos foram 

entregues/concluídos/prestados antes da Data de Encerramento do Projeto.  
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• Que os produtos resultantes da contratação de consultores e serviços, e os bens adquiridos 

com recursos do Projeto, se encontram em condições adequadas, sem risco de deterioração ou 

desperdício. Os produtos adquiridos para os subprojetos estão devidamente entregues e 

aprovados, sem ressalvas, comprovados por meio de parecer técnico assinado pelo representante 

legal do beneficiário ou coordenador do subprojeto. 

• Que os bens adquiridos para efeitos de doação foram efetivamente entregues e que os termos 

de doação/transferência existem e estão devidamente arquivados. 

d) Quanto aos aspectos relacionados às normas e procedimentos de aquisições os 

auditores evidenciarão em seus relatórios, o seguinte:  

• Que todos os recursos do Projeto foram utilizados de acordo com as condições previstas no 

Acordo de Doação e no Manual Operacional do Projeto e dos Subprojetos, certificando-se que 

foram gastos com a devida eficiência, economia, transparência e somente para os fins acordados;  

• Que para o projeto financiado pelo Banco Mundial, incluindo os subprojetos; os bens, 

obras/serviços (que não os de consultoria) e os serviços de consultoria elegíveis foram adquiridos 

/ contratados de acordo com os métodos e procedimentos estipulados nas Diretrizes, no Manual 

Operacional do Projeto e no Plano de Aquisições previamente aprovados pelo Banco;  

• Que serão realizadas as visitas de inspeção, para verificar in loco, se os bens, obras e 

serviços (que não os de consultoria) foram adequadamente recebidos, e se os produtos 

resultantes dos serviços de consultoria foram entregues e aceitos pelo Cliente;  

• Que os pedidos de não objeção foram recebidos e, ainda, se estas foram devidamente emitidas 

pelo Banco.  

• Quaisquer casos de inobservância dos procedimentos para a aquisição ou contratação de bens, 

obras, serviços e serviços de consultoria pelo CAA/NM e pelos subprojetos; 

• Dentro das condições possíveis, quaisquer casos de inobservância que possam se relacionar 

com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas ou colusivas; 

 
 

e) Quanto à avaliação dos procedimentos utilizados pelo Cliente, relacionadas ao 

Gerenciamento Financeiro, os auditores terão que:  

• Verificar que os ativos são resguardados pelo meio de adequada divisão de 

responsabilidades entre as funções operativas, de custódia, de contabilização, e outras atividades, 

assegurando-se que tais funções e responsabilidades são claramente definidas e que existe 

pessoal suficiente para executá-las correta e eficientemente; 
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• Verificar se os ativos e outros recursos estão sendo utilizados de acordo com as instruções e 

regulamentos de maneira efetiva e econômica;  

• Assegurar se todas as transações são contabilizadas adequadamente e de maneira oportuna;  

• Avaliar e certificar a elegibilidade da informação proporcionada nos SOEs/IFRs; 

• Certificar se as provas dos registros contábeis consideradas necessárias estão incluídas em 

seu Relatório de Auditoria, caso haja indícios de fraudes e corrupção e/ou outros atos ou 

despesas ilegais; 

• Informar sobre esses indícios ao Coordenador do Projeto, para solicitar-lhe a ampliação dos 

procedimentos de auditoria, em conformidade com a Seção 240 das Normas Internacionais de 

Auditoria;  

• Revisar se a conciliação dos saldos e a movimentação dos recursos da Doação e das contas 

dos subprojetos foram realizadas adequadamente com base em seus registros contábeis e com 

base nas informações obtidas diretamente do “Client Connection”.  

•  Assegurar que adequados sistemas de controle interno foram estabelecidos dentro da 

estrutura do Projeto. 

 
 

f) Quanto às outras responsabilidades, o auditor terá que:  

• Conduzir as reuniões de início e de término da auditoria com a equipe do CAA/NM para 

apresentar o Plano de Trabalho e a lista de Auditores e sua alocação ao longo dos serviços, 

incluindo seus currículos devidamente assinados, recebendo do CAA/NM a sua aprovação;  

• Iniciar o seu trabalho de auditoria de acordo com o descrito em sua proposta e de 

conformidade com os termos acordados durante a negociação do contrato;  

• Examinar, preliminarmente, todos os documentos do Projeto (Acordo de Doação, Manual 

Operativo, Plano de Aquisições aprovados pelo Banco e quaisquer outros documentos que 

receberam a não objeção do Banco); 

• Revisar toda correspondência entre o Projeto e o Banco Mundial e documentação de 

Procurement (Não Objeção), incluindo as Ajudas Memória e os Relatórios das Missões; 

• Avaliar a situação do Projeto relacionada à administração financeira e de licitação e;  

• Assegurar se houve o controle de qualidade do Relatório de Auditoria, antes de enviá-lo ao 

CAA/NM e/ou ao Banco.  
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6) FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA: 
 
 
Considerando que um dos objetivos finais do serviço de auditoria independente é formar uma 

opinião sobre as demonstrações contábeis, com base nas avaliações das conclusões atingidas pela 

evidência obtida, esse deve expressar claramente essa opinião por meio de relatório de auditoria por 

escrito.  

Para formar essa opinião, o auditor deve concluir se obteve segurança razoável de que as 

demonstrações contábeis não apresentaram distorções relevantes, independente se causadas por 

fraude ou erro. Essa conclusão deve levar em consideração de foi obtida evidência de auditoria 

apropriada e suficiente. 

 

Assim, os auditores emitirão seu relatório contendo os pareceres específicos e as conclusões 

requisitadas.  

 

Este relatório será entregue ao CAA/NM nos prazos estabelecidos no item n. “10 - Termos de 

Execução – 10.1 - Prazos”, deste Termo de Referência. O relatório será emitido em português 

devidamente assinado e encadernado, no original e 05 (cinco) cópias. 

 

Por ocasião da conclusão dos trabalhos de auditoria deverão ser apresentados os seguintes produtos: 
O relatório para o Projeto conterá, no mínimo, o seguinte: 

• Uma página com o título, outra com o índice/sumário, uma carta endereçada ao Cliente e um 

resumo executivo contendo os resultados da auditoria, informando e classificando o 

desempenho do Projeto de acordo com o seguinte:  

(i) opinião única sobre as demonstrações financeiras do Projeto: se sem ressalvas, sem 

ressalvas com exceção ou com ressalvas.  

(ii) para o controle interno: se satisfatório, moderadamente satisfatório, moderadamente 

insatisfatório ou insatisfatório;  

(iii) para as aquisições e contratação de consultores: se satisfatórios, moderadamente 

satisfatórios, moderadamente insatisfatórios, insatisfatórios; e  

(iv) para o cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto: 

cumprimento e cumprimento com exceções;  

 

• Uma Cópia das demonstrações financeiras auditadas (incluindo o parecer do auditor) com suas 

notas correspondentes e informações complementares. Todas as páginas deverão ser rubricadas 
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pelos auditores. Os IFRs são aceitáveis como demonstrativos financeiros do Projeto pelo 

Banco.  

As notas correspondentes devem incluir a conciliação da Conta Designada e os SOEs (se 

aplicável), do período examinado. 

 

• Carta Gerencial/Relatório de Recomendações decorrentes da Revisão dos Controles Internos  

No parecer das demonstrações financeiras, os auditores devem examinar e se pronunciar sobre 

o seguinte:  

(i) a elegibilidade das despesas apresentadas para desembolso;  

(ii) a existência de materialidade nas informações financeiras: é material se sua omissão, 

inexatidão ou subavaliação puder influenciar as decisões ou avaliações de usuários feitas 

com base nas demonstrações financeiras;  

(iii) o uso dos recursos de acordo com os termos da Doação; 

(iv) os montantes não elegíveis, sem comprovação ou não utilizados (se houver) a serem 

reembolsados ao Banco. 

 

• No parecer sobre as Aquisições de Bens, Obras e Serviços (que não os de Consultoria), bem 

como, sobre a Seleção e Contratação de Consultores. O auditor incluirá no Relatório a 

verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisições e de contratação de 

consultores e da implementação e monitoramentos dos contratos e indicará: 

(i) A quantidade de contratos assinados durante o período auditado; 

(ii) A lista dos contratos submetidos à auditoria; e  

(iii)  A verificação dos procedimentos adotados nos processos de aquisição e de contratação 

e da implementação e monitoramentos dos contratos e indicará se: 

a. Os processos de aquisição e de contratação foram realizados de acordo com o 

Acordo de Doação e Diretrizes do Banco Mundial para contratações e aquisições;  

b. Atenderam às expectativas de economia e eficiência;  

c. Encontraram incompatibilidades com o Acordo de Doação; e 

d. As práticas ou as ações/decisões são inadequadas, questionáveis ou estão 

relacionadas com práticas corruptas, fraudulentas, coercitivas, obstrutivas ou 

colusivas; 
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(iv)  Nas “Recomendações” para o exercício, a auditoria deverá descrever as deficiências 

encontradas e como o Cliente deve proceder para corrigir, e melhorar o processo de 

aquisição e de contratação; 

(v) Na estrutura do controle interno no que concerne ao módulo de aquisições, deve 

verificar se o conteúdo das demonstrações financeiras e outras áreas sujeitas à auditoria 

estão em conformidade com os processos de aquisições, termos do Acordo de Doação, 

leis e regulamentos aplicáveis. 

 

• Na discussão dos controles internos mais importantes da entidade deve incluir a análise:  

(a) dos controles estabelecidos para assegurar o cumprimento dos termos do Acordo de Doação, das 

leis e regulamentos aplicáveis, e se de acordo com a Seção 800 das Normas Internacionais de 

Auditoria do IFAC, que poderiam ter um impacto material nas demonstrações financeiras;  

(b) das condições reportáveis (condições que têm impacto sobre as demonstrações financeiras);  

(c) das fragilidades materiais na estrutura de controle interno do CAA/NM/subprojetos, bem como 

os comentários dos mesmos;  

(d) dos controles internos das prestações de contas dos subprojetos, emitindo uma opinião sobre esse 

aspecto;  

(e) dos gastos inelegíveis e gastos sem o respectivo respaldo e  

(f) outras condições que não afetam as demonstrações financeiras, mas que impedem e/ou criam 

barreiras para o controle adequado; 

 

a. Carta Gerencial. 

Quando falhas significativas que não estiverem representadas no parecer sobre a auditoria chamarem 

a atenção do auditor no decorrer da auditoria, as mesmas deverão ser relatadas em uma carta 

gerencial endereçada à gerência do mutuário:  

(i) Deficiências no sistema de controle interno; 

(ii) Práticas e políticas contábeis inadequadas; 

(iii) Questões relativas à conformidade com provisões gerais tais como a implementação 

do projeto com economia e eficiência;  

(iv) Quaisquer outras questões que o auditor considere que devam ser trazidas à atenção 

do mutuário e;   

(v) A adequação dos procedimentos de controle na preparação dos SOEs/IFRs. 
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Para uma melhor compreensão, as descobertas devem ser reportadas de acordo com os seguintes 

elementos: (a) condição; (b) critério; (c) causa e efeito (apesar de que estes elementos não deveriam 

ser identificados explicitamente no relatório, mas apenas nos papéis de trabalho).  

 

É importante que as descobertas incluam, também, uma recomendação que ajude a corrigir tanto a 

causa como a condição. Nos casos aos quais, por circunstâncias fora do seu controle, o auditor não 

conseguir identificar a causa, deve reportar a condição, o critério e o efeito possível, e assim, 

submeter a informação à administração, de modo que esta possa determinar o efeito e a causa e 

adotar medidas corretivas, oportunas e adequadas.  

É recomendável, pois que, faça parte do Relatório, uma Seção para as “Recomendações” para o 

período que está sendo auditado e para as de auditorias anteriores. Para essas, relatar se as 

recomendações anteriores foram: (i) corrigidas, (ii) parcialmente corrigidas ou (iii) não corrigidas. 

As deficiências que ainda não tiverem sido corrigidas deverão ser novamente relatadas e fazer parte 

do Relatório de Auditoria do exercício, assim como os correspondentes comentários do CAA/NM. 

Se nenhuma deficiência foi encontrada nos procedimentos utilizados pelo Cliente num determinado 

processo, nenhum apontamento desse determinado processo deve fazer parte do Relatório. 

 

(7) UNIVERSO A SER ANALISADO PARA O PERÍODO DA AUDITORIA 
 

Quanto ao universo a ser analisado para a auditoria, no que tange ao Gerenciamento Financeiro e à 

área de Aquisições, vide Anexos I e II deste Termo de Referência. 

Os referidos anexos trazem as informações sobre as transações realizadas no ano-base 2018 (1º 

período a ser auditado) e as atividades planejadas para o ano-base 2019 (para estimativa de volume 

de transações anuais). O universo dos períodos adicionais (2019, 2020 e 20211) será disponibilizado 

após o fim de cada ano-calendário e após o fim do período de graça. Adicionalmente, o universo 

deve incluir a amostra de subprojetos selecionados a cada período analisado. 

 

(8) INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO DO TRABALHO DE AUDITORIA E RELATÓRIOS: 
 
 
O Banco é responsável pela inspeção e aceitação dos relatórios de auditoria, e pode apontar firmas 

ou auditores individuais para realizar estas atividades, incluindo a revisão dos papéis de trabalho e 

os procedimentos de controle de qualidade do auditor. Se o relatório não for considerado aceitável 

                                                           
1 Os períodos referentes aos anos de 2020 (01/01/2020 a 31/12/2020) e 2021 (01/01/2021 a 30/04/2021) poderão ser 
combinados mediante aprovação do Banco Mundial. 
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ou totalmente satisfatório devido a deficiências no trabalho de auditoria, ou porque o relatório não 

está em conformidade com os requisitos estipulados nos TR’s ou nas Diretrizes, o auditor executará 

o trabalho necessário sem custo adicional para a Agência Implementadora, o Projeto ou o Banco. 

 

O representante do Banco pode também contatar os auditores diretamente para solicitar informação 

adicional relativa a qualquer aspecto da auditoria ou das demonstrações financeiras do Projeto. Os 

auditores devem satisfazer tais requisitos prontamente. 

 

(9) SUPERVISÃO DOS TRABALHOS: 
 
Os trabalhos serão orientados e fiscalizados pela Comissão Técnica de Recebimento dos Produtos 

de auditoria do CAA/NM, especialmente designada para verificar o atendimento às exigências e 

especificações técnicas deste Termo de Referência e das normas de auditoria aplicáveis, e fazer 

comentários sobre a minuta do relatório de auditoria. O CAA/NM poderá a qualquer tempo solicitar 

à Contratada correções nos trabalhos elaborados, caso eles não atendam às especificações 

requeridas. 

 

(10) TERMOS DE EXECUÇÃO: 

 

10.1 Prazos 

 

10.1.1 Os serviços serão executados conforme prazos detalhados abaixo. O período inicial a 

ser auditado compreenderá os meses de janeiro a dezembro de 2018.  

 
Os períodos seguintes compreenderão o exercício de 2019 e a combinação dos exercícios de 

2020/2021 (incluindo o período de graça), conforme aprovação do Banco Mundial a ser solicitada a 

partir de 6 meses antes da data de encerramento do Projeto. 

 

O prazo para o início dos serviços e entrega dos relatórios são os seguintes: 

 Início dos serviços: Data da assinatura do contrato; 

 Auditorias:  

o Referente aos exercícios de 2018 – até 10 de maio de 2019; 

o Referente aos exercícios de 2019 – até 13 de março de 2020; 

o Referente aos exercícios de 2020/2021 – até 13 de maio de 2021; 
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 Relatórios finais 

o Relatório I. Referente aos exercícios de 2018 – até 22 de maio de 2019; 

o Relatório II. Referente aos exercícios de 2019 – até 10 de abril de 2020; 

o Relatório III. Referente aos exercícios de 2020/2021 – até 30 de setembro de 2021. 

 

As proponentes poderão propor um novo cronograma, com períodos de execução iguais ou 

inferiores aos apresentados. 

 

10.2 Local da Auditoria 

 

Durante a fase de auditoria da documentação física, essa deverá ser realizada em Montes Claros / 

MG, no escritório do Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, endereço: 

Praça Doutor Chaves, 152 – Centro – Montes Claros/MG e nas sedes dos subprojetos, conforme 

amostra selecionada. 

 

10.3 Cancelamento e Suspensão do Contrato de Auditoria 

 

O contrato de auditoria poderá ser cancelado ou suspenso se a qualidade do trabalho não for 

satisfatória para o CAA/NM e/ou para o Banco Mundial ou pelo não cumprimento dos prazos. 

 

10.4 Forma de Pagamento 

 

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias corridos após o aceite da Nota Fiscal pelo 

CAA/NM.  

 

O serviço contratado será pago em 03 (três) parcelas, referente à conclusão de cada fase dos 

trabalhos auditados, todavia, poderá ser negociado durante a Reunião de Negociação do Contrato.  

 

Em cada fase, o valor correspondente será pago mediante a entrega e aprovação dos respectivos 

relatórios, nos valores apresentados na Proposta financeira e/ou negociado em Reunião de 

Negociação da empresa contratada. 
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Faturamento: 

 

O Faturamento dos serviços prestados será efetuado após a certificação do Centro de Agricultura 

Alternativa do Norte de Minas do Relatório do exercício auditado. 

 

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Centro de Agricultura Alternativa 

do Norte de Minas – CAANM, por meio do Acordo de Doação N. º TF018765 – BANCO 

MUNDIAL, relativo ao Mecanismo Dedicado de Doação (DGM) para Povos Indígenas e 

Comunidades Tradicionais.  
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ANEXO I 
Ano Fiscal 2018 

 
Universo referente ao Gerenciamento Financeiro 

 
 

Quantidade de Registros Financeiros no 
período 

Valor total Desembolsado no período 

4.577 R$ 4.539.751,00 

 
 

Universo referente à Área de Aquisições 
 

Objeto Método de Aquisição 
Valor do 
Contrato 

Espécie 

Aquisição de HD e Sistema de Backup  
 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.566,89 DGM 

Aquisição de Tablets para os subprojetos 
 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 26.581,00  DGM 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, 
para a realização de evento em Montes Claros (MG), envolvendo 
as etapas de hospedagem, alimentação (café da manhã, 
almoço/jantar, coffeebreak), locação de sala e equipamentos e 
serviço de transfer aos participantes para organização e execução 
da "Oficina de Elaboração de Projetos – etapa Montes Claros. ” 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 22.275,50 DGM 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, 
para a realização de evento em Cuiabá (MT), envolvendo as 
etapas de hospedagem, alimentação (café da manhã, 
almoço/jantar, coffeebreak), locação de sala e equipamentos e 
serviço de transfer aos participantes para organização e execução 
da "Oficina de Elaboração de Projetos – etapa Cuiabá.”  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 44.371,00 

DGM 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, 
para a realização de evento em Brasília - DF, envolvendo as etapas 
de hospedagem, alimentação (café da manhã, almoço/jantar, 
coffeebreak), locação de sala e equipamentos e serviço de transfer 
aos participantes para organização e execução da "Oficina de 
Elaboração de Projetos – etapa  Brasília”.  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 52.512,00 

DGM 

Contratação de empresa para prestação de serviço, não 
continuado, para realização de serviço de Alimentação para o 
Seminário: Convivência com as Mudanças Climáticas e Oficinas 
dos Subprojetos: Trabalhando o Sistema de Gestão 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 17.920,00 DGM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de 
desenvolvimento de projeto gráfico, diagramação, tratamento de 
imagens e finalização de arquivos para impressão de peças 
gráficas do projeto DGM/FIP/Brasil. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.450,00 DGM 

Aquisição de equipamentos de informática, como notebook, 
celular, cartão de memória micro SD, tripé para celular, microfone 
de lapela e mochila para notebook para a execução do projeto 
DGM/FIP/Brasil. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.963,28 DGM 

Aquisição de câmera digital, lente para câmera digital, cabo de 
transferência de dados para a execução do projeto 
DGM/FIP/Brasil. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.291,68 DGM 

Contratação de três assistentes de pesquisa, pessoa física, em prol 
do desenvolvimento adequado das atividades contidas no Acordo 
de Doação N.º TF 018765 BR 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.500,00 DGM 
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Aquisição de equipamentos de informática para para a execução 
do projeto DGM/FIP/Brasil. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 11.417,37 DGM 

Aquisição equipamentos de informática e eletroeletrônicos para 
uso na Associação Boiu Maraiwatsede Da Terra Indígena 
Maraiwatsede 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.767,63 SUB 3 

Aquisição de ferramentas agrícolas para para uso na Associação 
Boiu Maraiwatsede Da Terra Indígena Maraiwatsede 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.596,2 SUB 3 

Contratação de serviço geral de mateiro. 
Contratação Direta 

R$ 9600,00 SUB 4 

Contratação de serviço de assessoria técnica para acompanhar as 
atividades do subprojeto - Associação Comunitária dos Pequenos 
Criadores do Fecho de Pasto do Clemente- ACCFC. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 47.593,00 SUB 4 

Aquisição de Kits de Materiais Didáticos para subprojeto. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 729,50 SUB 4 

Aquisição de gêneros alimentícios para as atividades do 
subprojeto 04 

Contratação Direta 
R$ 4.426,50 SUB 4 

Aquisição de um veículo 0KM - Tipo Caminhão Leve para 
Monitoramento e Proteção do Fecho de Pasto de Clemente  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 125.000,00 SUB 4 

Aquisição de arroceria para caminhão leve para Monitoramento e 
proteção do fecho de pasto de clemente evitaram invasões, 
detectaram e combaterem focos de incêndios  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.200,00 

 
SUB 4 

Aquisição de Ferramentas e de arame farpado de ferro ou aço para 
o cercamento e isolamento das nascentes para recuperação e para 
evitar o pisoteio pelo gado 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.852,00 

 
SUB 4 

Contratação de serviço para Aquisição de Camisetas e chapéus 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.000,00 

SUB 4 

aquisição de Gêneros Alimentícios para subprojeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.729,80 

SUB 4 

Contratação de serviço para Confecção de Folder para ações de do 
Subprojeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 250,00 

SUB 4 

aquisição de  arames e distanciadores  referente as  execuções do 
Subprojeto 16 - Projeto DGM. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.520,00 

SUB 16 

Contratação de serviço de perfuração do poço 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 44.700,00 

SUB 16 

Contratação de agente local para mobilização, acompanhamento e 
apoio no planejamento das atividades previstas no projeto (etapas 
do cercamento das nascentes; construção, reuniões e oficinas) 

Contratação Direta 
R$ 16.799,00 

 
SUB 16 

Contratação de 01 Jovem maior de 18 anos para realização de 
pesquisa para diagnóstico socioambiental junto a 36 famílias no 
projeto Preservação de recursos naturais Quilombo do Cedro. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.090,00 

SUB 16 

aquisição de veículo 0KM – tipo pick up   referente as  execuções 
do Subprojeto 16  - Projeto DGM. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 38.914,20 

SUB 16 

Serviços de Apoio operacional  para execução das atividades de 
construção de cerca na unidade de Preservação de recursos 
naturais no Quilombo do Cedro. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 8.000,00 

SUB 16 

Serviço de apoio técnico para a execução do subprojeto 

Contratação Direta 
R$ 70.000,00 

SUB 25 

Aquisição de um carro passeio visando viabilizar atividades do 
projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 47.200,00 

SUB 25 
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Aquisição de um Notebook, Datashow, tela com suporte para 
projeção de data show e câmera fotográfica 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.0001,35 

SUB 25 

Aquisição de ferramentas e materiais: botas para serviço; chapéus 
para serviço; bolas de arame para cerca de 500 metros; grampos 
de fio curvado; cavadeira; facão; enxada com cabo; enxadão com 
cabo; pé-de-cabra; regador. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 13.279,20 

SUB 25 

Aquisição poste de eucalipto tratado  tamanho 2 metros para 
cercamento de nascentes 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 12.650,00 

SUB 25 

Contratação de assessoria técnica para a execuçã do subprojeto. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 79.920,00 

SUB 26 

Aquisição de GPS. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 643,83  

SUB 26 

Aquisição de materiais e equipamentos de informática como 
computador, impressora e suprimentos 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.768,02 

SUB 26 

Aquisição de Máquina Fotográfica. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.338,89 

SUB 26 

Serviços de logística de evento no município de Cáceres em 
defesa e proteção ao bioma cerrado 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.700,00 

SUB 26 

contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, para 
a realização de evento em Cáceres (MT), 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.100,00 

SUB 26 

Serviços Gráficos: , banners com mapa, impressão de caderno. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.500,00 

SUB 26 

Locações de veículos. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 15.225,00 

SUB 26 

Aquisição de mudas para instalação de campos de frutíferas: 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 63.531,60 

SUB 28 

Aquisição de mudas de banana e mudas de coco para instalação de 
campos de frutíferas 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 11.449,50 

SUB 28 

Kit de ferramentas para construção do viveiro 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.530,20 

SUB 30 

Aquisição de 02 (dois) fogões industriais quatro bocas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.700,00 

SUB 30 

Aquisição de utensilio de cozinha 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.285,00 

SUB 30 

Contratação de apoio operacional para execução do projeto 

Contratação Direta 
R$ 26.160,00 

SUB 30 

Aquisição de gêneros alimentícios para capacitação 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.000,04 

SUB 30 

Aquisição de Kit de material de escritório 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.625,00 

SUB 30 

Aquisição de arame liso n°. 12 e 20 Rolos de arame liso 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 12.810,00 

SUB 30 

Aquisição de 02 (duas) Caixas d’água e 02 (dois) Carrinhos de 
mão galvanizado. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 860,00 

SUB 30 

Aquisição de Impressora, notebook, Computador desktop e pen 
driver 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.400,00 

SUB 30 
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Aquisição de kit de equipamentos de segurança 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.500,00 

SUB 30 

Aquisição saco plástico preto (20 cm x 15 cm x 0,02 mm); 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1000,00 

SUB 30 

Serviço de fornecimento de combustível  para: Capacitações 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.000,00 

SUB 30 

Serviço de confecção de Camisetas e Bolsas promocionais do 
Subprojeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.770,00 

SUB 30 

Aquisição de três Rádios Walk Talk Bivolt, 25 km Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 640,26 

SUB 42 

Serviço de fornecimento de combustíveis e lubrificantes para 
atividades do projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.268,19 

SUB 42 

Aquisição de 01 notebook e de 01 máquina fotográfica 
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 3.500,00 
SUB 42 

Aquisição de kit padrão de energia monofásico que fica como 
intermediário entre a rede elétrica de baixa tensão e a a casa, 
incluindo padrão, fios, bocal, lâmpada, tomada, fita isolante, etc. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 800,00 

SUB 42 

Aquisiação de carrinho de mão; Tijolo de 8 furos; Cimento 
comum; Telha de cerâmica plan com cumieira; Prego para caibros 
(pacote de pregos 17 X 21 mm) e demais intens para construção 
de um barracão de alvenaria  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 17.166,00 

SUB 42 

Aquisição de kit para banheiro: Vaso sanitário, chuveiro, 
encanamento, etc. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 732,50 

SUB 42 

Serviço de 01 pedreiro para realizar a adequação de barracão para 
servir de sede do projeto e para acondicionar equipamentos 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.000,00 

SUB 42 

Aquisição de Veículo pick-up  
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 40.380,00 
SUB 45 

Serviço de moderação e instrutoria para oficina de gestão 
organizacional  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.300,00 

SUB 45 

Aquisição de kit de material didático para cursos, oficinas e 
intercâmbios. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.160,00 

SUB 45 

Serviços gráficos para impressão de folder, banners e confecção 
de camisetas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.000,00 

SUB 45 

Contratação de mão-de-obra de pedreiro para reforma da unidade 
de beneficiamento de polpas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.800,00 

SUB 47 

Contratação de mão-de-obra de auxiliar de pedreiro para reforma 
da unidade de beneficiamento de polpas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.900,00 

SUB 47 

Aquisição de projetor multimídia 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.646,80 

SUB 47 

Aquisição de fogão a gás, 4 bocas 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.500,00 

SUB 47 

Aquisição de materiais de construção para reforma da unidade de 
beneficiamento de polpas (areia, cimento, pedras, etc) 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 34.900,00 

SUB 47 

Aquisição de um veículo, tipo caminhonete. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 105.000,00 

SUB 47 
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Aquisição de carroceria para caminhão  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 14.000,00 

SUB 47 

Aquisição de 2 Freezers horizontais com 2 portas e capacidade de 
305 litros. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.600,00 

SUB 55 

Locação de veículos para atendimento de diversas finalidades do 
Subprojeto. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 11.300,00 

SUB 55 

Contratação de profissional técnico para o Subprojeto.  
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 45.000,00 
SUB 55 

Aquisição de mudas para recuperação de áreas degradadas nas 
margens de córregos com sistemas agroflorestais. 

Contratação Direta 
R$ 12.005,00 

SUB 56 

Aquisição de Gêneros alimentícios direto da comunidade para 
capacitações do projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.985,00 

SUB 56 

Aquisição de um fogão industrial de 04 bocas. 
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 615,00 
SUB 56 

Cadeiras de plástico  
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 1.260,00 
SUB 56 

Aquisição de Pratos plásticos não descartáveis ; Copos de 
plásticos não descartáveis ; Jogo de panelas com um caldeirão e  
três caçarolas grandes ; Colheres de inox  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 765,70 

SUB 56 

Aquisição de 01 notebook 
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 974,90 
SUB 56 

Aquisição de Gêneros alimentícios direto da comunidade 
(agricultores), para os eventos:1) Oficinas comunitária de 
capacitação, mapeamento e planejamento participativo 2) Oficinas 
de construção do plano de gestão dos recursos hídricos 
comunitário  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.470,48 

SUB 56 

Contratação de profissional para realizar APOIO 
OPERACIONAL ao subprojeto. 

Contratação Direta 
R$ 15.550,00 

SUB 61 

Contratação de agentes locais 
Contratação Direta 

R$ 30.000,00 
SUB 71 

Contratação de assessoria técnica para acompanhar e subsidiar a 
execução das atividades do projeto. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$60.000,00 

SUB 71 

Contratação de profissional técnico especializado para assessoria e 
acompanhamento do projeto. 

Contratação Direta 
R$ 13.200,00 

SUB 74 

Contratação de profissional para realizar diagnóstico ambiental 
com objetivo a elaboração de 02 planos de gestão ambiental e 02 
projetos arquitetônicos (com memorial descritivo e orçamento). 

Consultoria Individual 
R$ 33.000,00 

SUB 75 

Aquisição de equipamentos de informática: 1) Projetor multimídia 
(R$3.000,00); 2) Notebook (R$2.500,00). 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.552,17 

SUB 75 

Aquisição de Gêneros Alimentícios 
Shopping/Solicitação 

Cotação R$ 570,57 
SUB 75 

Serviço de Cozinheira Contratação Direta R$ 1.040,00 SUB 75 

Serviço de Mobilizador 1  Contratação Direta R$ 600,00 SUB 75 

Serviço de Mobilizador 2 Contratação Direta R$ 600,00 SUB 75 

Serviço de Mobilizador 3 Contratação Direta R$ 600,00 SUB 75 

Serviço de Comunicador Contratação Direta R$ 900,00 SUB 75 

Serviço de Cozinheira Contratação Direta R$ 200,00 SUB 75 

Serviço de Assessoria técnica para recuperação das áreas 
degradadas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 45.000,00 
SUB 85 
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Serviço de Viveirista Contratação Direta R$ 15.000,00 SUB 85 

Serviço de Pedreiro Contratação Direta R$ 1.500,00 SUB 85 

Serviço de mão de obra para construção de cercas - Mão Obra 1 Contratação Direta R$ 7.000,00 SUB 85 

Serviço de mão de obra para construção de cercas - Mão Obra 2 Contratação Direta R$ 6.000,00 SUB 85 

Aquisição de motocicleta  Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 12.480,00 
SUB 85 

Aquisiação de caixa de som amplificada com microfone . Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 749,19 
SUB 85 

Aquisição de 01 notebook, Impressora laser multifuncional e toner 
impressora, projetor portátil, Tela de Projeção 180 X 180 m 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.605,80 
SUB 85 

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos: Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 17.906,75 
SUB 85 

Aquisição de materiais de construção Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 18.968,00 
SUB 85 

Aquisição de veículo, motor 1.0 ou 1.2 ou 1.3, ar condicionado, 
direção hidráulica, flex, way 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 36.414,00 
SUB 88 

Aquisição de aparelho de GPS rural para utilização do trabalho de 
campo 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.000,00 
SUB 88 

Serviço para assessoria técnica do projeto na realização de 
seminários e oficinas sobre políticas públicas ambientais, 
territoriais e culturais, bem como sobre protagonismo político de 
jovens, mulheres e anciões; Acompanhamento da captação de 
imagens e produção de vídeos sobre memórias dos anciões sobre 
locais importantes da fauna, flora e recursos hídricos da região de 
Namunkurá. 

Contratação Direta 

R$ 22.050,00 

SUB 88 

Aquisição de câmera fotográfica profissional com o kit: câmera, 
case, cartão de memória e tripé.Aquisição de gravador de voz 
digital com cartão de memória  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.859,24 

SUB 88 

Aquisição de Dronner com câmera full HD e Wifi para registros 
fotográficos e vídeo para mapeamentos dos potenciais e 
vulnerabilidades no território. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.000,00 

SUB 88 

Serviço para tradução bilíngue (indígena/português) do projeto e 
mediação política durante a realização das atividades de 
diagnóstico 7 aldeias.  

Contratação Direta 
R$ 18.000,00 

SUB 88 

Apoio Operacional Contratação Direta R$ 26.745,00 SUB 90 

Apoio Operacional Adm Financeiro 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 26.640,00 

SUB 90 

Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, sendo: trator 
agrícola, roçadeira hidráulica e carreta agrícola. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 101.400,00 
SUB 91 

SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA no processo de 
implantação do viveiro de mudas, de beneficiamento de sementes 
para plantio na fase de estufa, planejamento e orientação técnica 
na recuperação da APP 

Contratação Direta 

R$ 16.800,00 

SUB 91 

Aquisição de equipamentos para bombeamento de água, sendo: 
Manômetro 0-10 atm, Conjunto motobomba ksb 30,0 cv trifásico 
e Chave de partida 30,0 cv. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 18.530,00 

SUB 91 

Aquisição de peneira e carrinho de mão. Confecção e montagem 
de um padrão 380v 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.6703,60 
SUB 91 

Aquisição de materiais para o sistema de bombeamento de água.  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 43.599,60 

SUB 91 

Serviço de fornecimento de Óleo Diesel para a máquina que irá 
escavar as valas da adutora para montagem da tubulação do 
sistema de bombeamento de água 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.560,00 

SUB 91 

Contratação de assessoria técnica para execução do projeto Contratação Direta R$ 14.000,00 SUB 93 

Aquisição 01 Telão de projetor para data show E Aquisição de 
caixa de som com microfone  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 872,64 
SUB 93 

Aquisição de ferramentas e equipamentos. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 20.202,70 

SUB 98 



26 
  

http://www.caa.org.br  - Endereço Eletrônico: caa@caa.org.br  - CNPJ: 25.206.285/0001-42         

Aquisição de Postes de eucalipto tratado - tamanho 3 metros; 
Poste de madeira 4m x 0,15m; Poste de madeira 6m x 0,15; Poste 
de madeira 3m x 0,15 e Poste de madeira 2,2 x 0,15m. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 12.893,00 

SUB 98 

Aquisição de Kit epi - equipamento de proteção individual para os 
viveiristas e ajudante 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 151,71 
SUB 98 

Aquisição de makita Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 519,00 
SUB 98 

Aquisição de Cavadeira articulada em aço Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 188,00 
SUB 98 

Sistema de energia solar para bombeamento de água para o 
viveiro 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.413,72 
SUB 98 

Aquisição Bomba dágua para irrigação Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.400,00 
SUB 98 

Aquisição de Sacola de muda 15 x 25 espessura 0,02 Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.200,00 
SUB 98 

Contratação de serviço de ajudante de viveirista - ajudante 1 Contratação Direta R$ 2.700,00 SUB 98 

Contratação de serviço de ajudante de viveirista - ajudante 2 Contratação Direta R$ 2.700,00 SUB 98 

Contratação de serviço de ajudante de viveirista - ajudante 3 Contratação Direta R$ 2.700,00 SUB 98 

Contratação de serviço de ajudante de viveirista - ajudante 4 Contratação Direta R$ 2.700,00 SUB 98 

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para implantação 
das unidades produtivas: 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.639,00 
SUB 99 

Aquisição de materiais para implantação das unidades produtivas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 89.736,00 

SUB 99 

Aquisição de bombas de água submersa completa 900w 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.200,00 

SUB 99 

Aquisição de materiais de construção para implantação das 
unidades produtivas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.200,00 
SUB 99 

Aquisição de bens para implantação das unidades produtivas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.960,00 

SUB 99 

Aquisição de materiais de madereira para implantação das 
unidades produtivas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 22.182,75 
SUB 99 

Aquisição de insumos para as unidades produtivas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.440,00 

SUB 99 

Aquisição de roçadeira  e moto serra  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.911,77 

SUB 100 

Serviço de apoio operacional para implantação de sistemas 
agroflorestais e práticas de manejo 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 34.800,00 
SUB 100 

Aquisição de caixa de som amplificada com usb 200w 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 543,69 

SUB 100 

Aquisição de equipamentos de informática: HD Externo 1TB; 
projetor portátil 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.929,29 
SUB 100 

Aquisição de 05 Notebooks  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 9.162,95 

SUB 105 

Aquisição de 04 máquinas fotográficas e 04 GPS. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.913,31 

SUB 105 

Aquisição de  04 Projetores 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.949,62 

SUB 105 

Aquisição de 04 gravadores de voz digitais 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.380,60 

SUB 105 

Aquisição de 04 caixas de som amplificadas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.880,06 

SUB 105 

Aquisição de Materiais Pedagógicos para a Oficinas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.185,00 

SUB 105 

Serviços Gerais de Agente Local: 01 agente para Comunidade 
Quilombola Prada 

Contratação Direta 
R$ 14.400,00 

SUB 105 

Serviços Gerais de Agente Local: 02 agente da Comunidade 
Quilombola Carrapato 

Contratação Direta 
R$ 12.500,00 

SUB 105 

Serviços Gerais de Agente Local: 03 agente para a Comunidade 
Barra da Aroeira 

Contratação Direta 
R$ 12.500,00 

SUB 105 
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Serviços Gerais de Agente Local: 04  agentes para acompanhar a 
Caravana Quilombola do Jalapão 

Contratação Direta 
R$ 12.500,00 

SUB 105 

Serviços Gerais de Agente Local: 05 agente para a Comunidade 
Quilombola Boa Esperança 

Contratação Direta 
R$ 12.500,00 

SUB 105 

Contratação de serviços de assessoria para execução do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 37.000,00 

SUB 108 

Aquisição de equipamentos de informática: 1) Notebook; 2) 
Impressora; 3) Máquina fotográfica; 4) Aparelho de GPS; 5) 
Cartuchos impressora . 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.001,79 

SUB 110 

Trena digital para medir a curvas de nível da área com erosão  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 317,15 

SUB 110 

Aquisição de implemento perfurador de solo. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.00,00 

SUB 110 

Aquisição de cavadeira articulada 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 350,90 

SUB 110 

Aquisição de postes de eucalipto tratado: 1) Postes;  2) Postes 3m 
E 30 Postes finos para paliçadas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.247,50 
SUB 110 

 Gêneros alimentícios para preparação de refeições para atividades 
do subprojeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.680,90 
SUB 110 

Contratação de serviço de apoio I Contratação Direta R$ 28.000,00 SUB 113 

Contratação de serviço de apoio II Contratação Direta R$ 20.150,00 SUB 113 

Contratação de apoio para realização de Oficina de apicultura e 
construção do apiário 

Contratação Direta 
R$ 4.000,00 

SUB 113 

Aquisição de veículo motocicleta 150 cilindradas. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 11.243,00 

SUB 116 

Serviço de apoio operacional para execução das atividades 
subprojeto ASSEMA 

Contratação Direta 
R$ 61.500,00 

SUB 116 

Aquisição de materiais de construção para implantação de hortas 
(base caixas d'águas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.668,00 
SUB 116 

Aquisição de materiais para implantação de Hortas de Quintais.    
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 12.258,00 

SUB 116 

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para implantação 
das unidade de processamento e hortas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.205,67 
SUB 116 

Aquisição de insumos para Implantação de Hortas de Quintais. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.004,35 

SUB 116 

Aquisição de mudas para Enriquecimento de Agroquintais com 
SAF´s Biodiversos. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.980,00 
SUB 116 

Aquisição de mudas diversas para reflorestamento de 1500 metros 
de margens do rio Mearim 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 12.800,00 
SUB 116 

Aquisição de material de madereira para implantação de unidade 
de processamento e hortas: Táboas de pinho 3m x 25 cm 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 358,00 
SUB 116 

Aquisição de ferramentas para coleta de sementes: peneiras, lonas, 
tela verde, carrinho de mão 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.530,77 
SUB 120 

Contratação de serviço de articulador indígena 1 da aldeia 
Moygu(1) para interlocução dos grupos de coletores de sementes 
do TIX, durante os processos da cadeia produtiva das sementes 

Contratação Direta 
R$ 3.750,00 

SUB 120 

Contratação de serviço de articulador indígena 2 da aldeia 
Moygu(1) para interlocução dos grupos de coletores de sementes 
do TIX, durante os processos da cadeia produtiva das sementes 

Contratação Direta 
R$ 3.750,00 

SUB 120 

Contratação de serviço de articulador indígena 3 da aldeia 
Piyulaga (1) para interlocução dos grupos de coletores de 
sementes do TIX, durante os processos da cadeia produtiva das 
sementes 

Contratação Direta 

R$ 3.750,00 

SUB 120 

Contratação de serviço de articulador indígena 4 da aldeia Arayo 
(1) para interlocução dos grupos de coletores de sementes do TIX, 
durante os processos da cadeia produtiva das sementes 

Contratação Direta 
R$ 3.750,00 

SUB 120 

Aquisição de 10 kits de equipamentos de proteção individual: 
óculos, luvas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 534,68 
SUB 120 

Aquisição de impressora de mesa multifuncional; computador - 2 Shopping/Solicitação R$ 5.656,88 SUB 123 
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notebook completo; câmera fotográfica Cotação 
Equipamentos para instalação de internet a rádio + frete Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 520,51 

SUB 123 

Aquisição de Barco de alumínio de aproximadamente 5 metros 
com motor de 40 CV 2 Tp 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 20.100,00 
SUB 123 

Contratação de serviços para acompanhamento técnico do projeto 
para Orientação técnica de plantio e manutenção de áreas de SAF 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 23.000,00 
SUB 124 

Aquisição de 15 enxadas com cabo; 2 roçadeiras 
semimecanizadas; 6 cavadeiras; 20 limas para amolar ferramentas; 
8 enxadões; 10 facões  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.000,00 

SUB 124 

Contratação de serviços para confecção de camisetas 
personalizadas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.200,00 
SUB 124 

Contração de serviços de horas máquinas agrícolas para 
construção de barragens 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 900,00 
SUB 124 

Contratação de serviços para preparo da terra para plantação  Contratação Direta R$ 3.120,00 SUB 124 
Serviço de cozinheira 1 para cozinhar durante quatro oficinas 
sobre revitalização das safs 

Contratação Direta 
R$ 200,00 

SUB 125 

Serviço de cozinheira 2 para cozinhar durante quatro oficinas 
sobre revitalização das safs 

Contratação Direta 
R$ 200,00 

SUB 125 

Serviço de aplicação de calcário nas áreas degradadas - indígena 1 Contratação Direta R$ 500,00 SUB 125 
Serviço de aplicação de calcário nas áreas degradadas - indígena 2 Contratação Direta R$ 500,00 SUB 125 
Serviço de aplicação de adubo orgânicos nas áreas degradadas - 
indígena 1 

Contratação Direta 
R$ 500,00 

SUB 125 

Serviço de aplicação de adubo orgânicos nas áreas degradadas - 
indígena 2 

Contratação Direta 
R$ 500,00 

SUB 125 

Serviço de aplicação de adubo orgânicos nas áreas degradadas - 
indígena 3 

Contratação Direta 
R$ 500,00 

SUB 125 

Serviço de aplicação de adubo orgânicos nas áreas degradadas - 
indígena 4 

Contratação Direta 
R$ 500,00 

SUB 125 

Serviço de aplicação de calcário nas áreas degradadas - indígena 3 Contratação Direta R$ 500,00 SUB 125 
Serviço de tratorista indígena 1 para correção do solo Contratação Direta R$ 1.000,00 SUB 125 
Serviço de tratorista indígena 2 para correção do solo Contratação Direta R$ 1.000,00 SUB 125 
Aquisição de equipamentos de informática, sendo: 02 notebook, 
01 máquinas fotográfica, 01 GPS, 01 Projetor multimídia - data 
show e 01 Impressora multifuncional. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.891,49 

SUB 125 

Aquisição de 01 Drone para fazer o diagnóstico ambiental e 
territorial nos lugares de difícil acesso nas 9 fazendas retomadas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.800,00 
SUB 125 

Aquisição de máquinas-trator agrícola para execução do projeto 
nas áreas degradadas, nascente e implementos agrícolas como 
grade aradora mecânica hidráulica  e roçadeira hidráulica, reboque 
de trator 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 116.000,00 

SUB 125 

Aquisição de motocicleta 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 13.142,00 

SUB 127 

Aquisição de uma impressora multifuncional; um notebook; um 
projetor multimídia e uma câmera semi-profissional  para 
estruturação e apoio na divulgação das ações da UNIX e do 
Centro de Revitalização da Cultura Xerente. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.203,44 

SUB 127 

Motosserra para utilização na confecção de peças artesanais para o 
centro de visitação e fortalecimento da cultura. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 817,11 
SUB 127 

Aquisição de armário/arquivo em aço para escritório  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 638,20 

SUB 127 

Aquisição de matérias primas para beneficiamento: polpa do 
Pequi  

Contratação Direta 
R$ 8.000,00 

SUB 130 

Aquisição de matérias primas para beneficiamento:   Baru Contratação Direta R$ 11.700,00 SUB 130 
Aquisição de matéria primas para beneficiamento: Jatobá  Contratação Direta R$ 1.800,00 SUB 130 

Aquisição de embalagens plástica para vácuo 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.888,49 

SUB 130 

Aquisição de Embalagens de papelão 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.243,99 

SUB 130 
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Aquisição de Moinho de pedra  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 35.566,99 

SUB 130 

Aquisição de embalagens de vidraria  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.394,00 

SUB 130 

Aquisição de Moinho de facas  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 21.521,99 

SUB 130 

Aquisição de Empacotadeira a Vácuo. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 48.800,00 

SUB 130 

Aquisição de computador-notebook e impressora multifuncional Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.516,45 
SUB 134 

Aquisição de câmera fotográfica profissional, tripé profissional 
com cabeça móvel e cartão de memória para câmera 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.977,40 
SUB 134 

Aquisição de Alicate universal,  Tela de arame 1,8 x 50m, Prego 
18x30 com cabeça,  Prego 15x15 com cabeça, Sombrite, Arcos de 
metal, Pregos 18x30 com cabeça, Prego 15x15 com cabeça, tela 
de arame 1,8 x 50m malha 50, Arame galvanizado, Coluna de 
Metal 2,20m, caixa d'agua de 3000 L, Mangueira de plastico preta 
de 1 polegada,  Lona impermeável, Pá de ferro com cabo, 
Carrinho de mão, Enxada agrícola com cabo; motobomba a diesel; 
caixa d´água 500 LT; Cimento comum (2 unid); Tijolos de 6 
furos(200 unid); Regador de mão; Cal sodada (2 unid). 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10,050,00 

SUB 134 

Aquisição de projetor E tela 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.390,00 

SUB 134 

Contratação de assessoria técnica para execução do projeto e 
realização dos treinamentos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 16.276,00 
SUB 134 

Aquisição de Gêneros alimentícios para atividade de reunião de 
planejamento pratico das atividades e inicio do registro 
audiovisual. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.064,16 

SUB 134 

Aquisição de Esterco Contratação Direta R$ 1.800,00 SUB 134 
Contratação de assessoria para acompanhamento e das ações do 
projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 24.000,00 
SUB 135 

Aquisição de veículo de médio porte, 4x4, motor a diesel. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 169.400,00 

SUB 135 

Aquisição de kit de ferramentas para obra em bio construção 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.158,53 

SUB 135 

Gás de cozinha Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 240,00 
SUB 135 

Aquisição de kit de ferramentas para auxiliar na produção de 
sementes 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.155,72 
SUB 135 

Aquisição de kit para construção de espaço multiuso Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.428,45 
SUB 135 

Serviços audiovisuais 1 para produção de filmes, fotografias, 
áudio, entre outros. 

Contratação Direta 
R$ 1.250,00 

SUB 142 

Serviços audiovisuais 2 para produção de filmes, fotografias, 
áudio, entre outros. 

Contratação Direta 
R$ 1.250,00 

SUB 142 

Aquisição de equipamentos de informática Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.890,99 
SUB 142 

Aquisição de Câmera Digital para registro audiovisual e cartões 
de memória. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.266,99 
SUB 142 

Aquisição de gravador de áudio e microfone para gravação de 
áudio 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.593,27 
SUB 142 

Aquisição de freezer de no mínimo 519L  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 6.152,22 

SUB 142 

Aquisição de liquidificadores de alta e de baixa rotação. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.067,00 

SUB 142 

Aquisição de miçangas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.620,00 

SUB 142 

Aquisição de carne bovina 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 6.552,00 

SUB 142 
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Contratação de apoio operacional para acompanhamento e 
avaliação de oficinas e atividades do projeto e apoio à edição e 
registro de imagens captadas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.800,00 

SUB 142 

Aquisição de gêneros alimentícios para plantio e oficinas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.480,06 

SUB 142 

Aquisição de duas baterias recarregáveis para câmera fotográfica 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 263,61 

SUB 142 

Aquisição de duas motocicletas  Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 25.800,00 
SUB 143 

Aquisição de aparelho de GPS, com máquina fotográfica, mapas, 
e conexões usb e wifi 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.707,55 
SUB 143 

Aquisição de câmera fotográfica; Notebook. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.432,45 

SUB 143 

Aquisição Barco em alumínio com 6 metros de comprimento com 
capacidade para receber motores de 15 a 30 hp de potência. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.498,00 
SUB 143 

Aquisição de Motor de popa de 15hp com motor 2t 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 8.300,00 

SUB 143 

Contratação de assessoria para acompanhamento técnico do 
projeto 

Contratação Direta 
R$ 48.000,00 

SUB 143 
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ANEXO II 
Ano Fiscal 2019 

 
Universo referente a Previsão do Gerenciamento Financeiro 

 
Quantidade de Registros Financeiros no período Valor total Desembolsado no período 

10.082 R$ 10.000.000,00 

 
 

Universo referente à Previsão da Área de Aquisições 
 
 

Objeto Método de Aquisição 
Valor do Contrato 

ou Plano de 
Aquisição 

Espécie 

Confecção de 60 ( sessenta) Camisetas para o Comitê Gestor 
Nacional do projeto DGM/FIP/Brasil. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.674,00 DGM 

Locação de dois veículos automotor, tipo VAN ou Micro-ônibus, 
capacidade para no mínimo 20 (vinte) passageiros, com ar-
condicionado para Oficina de áreas degradas do Cerrado, em 
parceria com a Embrapa, atividade prevista no Plano de 
Capacitação do projeto DGM/FIP/Brasil 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.300,00 DGM 

Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos, não 
continuados, para serviços gráficos para confecção dos materiais 
pedagógicos para as oficinas do plano de capacitação 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 6.500,00 DGM 

Contratação de consultoria individual especializada para 
orientação e promoção de informação qualificada sobre a es 
estratégia de REDD+ no contexto nacional e global, para público 
diversificado do Projeto DGM/Brasil. 

Consultoria Individual R$ 15.561,57 DGM 

Contratação de profissional para apoio junto as equipes de 
licitação e financeira das atividades físico-financeira para 
implementação dos cursos e Organização e acompanhamento 
logístico para implementação de cada curso, previstos no Plano de 
Capacitação. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 55.000,00 DGM 

Contratação de serviços técnico especializado para elaboração de 
planta baixa, com memorial descritivo e orçamento para 
construção de um galpão para armazenamento e uso das 
comunidades indígenas. 

Consultoria Individual R$ 3.500,00 SUB 3 

Aquisição de combustível para plantio de mudas, para gradear a 
terra; manutenção de veículos e outras atividades do projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.600,00 SUB 3 

Aquisição de kit de material de construção para construção de um 
galpão para armazenamento de equipamentos, sementes e para 
reunião das comunidades da Terra Indígena Maraiwatsede. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 22.000,00 SUB 3 

Aquisição de utensílios de copa e cozinha  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.126,00 SUB 3 

Aquisição de gêneros alimentícios, durante a realização da coleta 
de sementes. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.759,00 SUB 3 

Aquisição de kit de material pedagógico para Oficina de 
capacitação em práticas agroecológicas para restauração do 
cerrado 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 SUB 3 

Aquisição de 20 litros de graxa lubrificante 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 500,00 SUB 3 

 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.500,00 SUB 3 

Aquisição de 1000 mudas para aldeia Madzabdze; Aquisição de 
700 mudas para aldeia Etewawê ;  Aquisição de 600 mudas para 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 40.000,00 SUB 3 
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aldeia Maraiwatsede; Aquisição de 1.700 mudas para aldeia Aopá  

Contratação de profissional para ministrar Oficina de práticas 
agroecológicas para restauranção do cerrado na Aldeia A'opa com 
a participação das aldeias Maraiwatsede, Etewawe e Madmabdze. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.000,00 SUB 3 

Contratação de serviços de operador de máquina para oficina de 
capacitação de construção de barraginhas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.800,00 
SUB 3 

Contratação de serviços de locação de caminhão para transporte 
de pá carregadeira para a Oficina de construção de barraginhas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.800,00 
SUB 3 

Contratação de serviços de pedreiro para construção de galpão em 
madeira e alvenaria  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 12.000,00 
SUB 3 

Contratação de serviços de tratoristas para plantio de mudas e 
sementes no entorno das aldeias Aopá - Madzabdze  

Contratação Direta 
R$ 2.100,00 

SUB 3 

Contratação de serviços de tratoristas para plantio de mudas e 
sementes no entorno das aldeias e - Etewawê - Maraiwatsede 

Contratação Direta 
R$ 2.275,00 

SUB 3 

Contratação de serviços de cozinheiras/os - realização de oficina 
de construção de barraginhas. 

Contratação Direta 
R$ 800,00 

SUB 3 

Serviço de manutenção de pá carregadeira 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.000,00 

SUB 3 

Contratação de serviço para construção de um barracão rústico 
para guardar materiais diversos. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.000,00 
SUB 3 

Contração de Mão de obra para Serviços Gerais para subsidiar a 
execução das atividades práticas de cercamento de veredas e 
nascentes. 

Contratação Direta(10 
contratações) R$ 9.000,00 SUB 4 

Aquisição de mudas - espécies nativas do cerrado (para 
reflorestamento da área de 20 nascentes, 20 hectares de matas 
ciliares no córrego do cedro e   áreas degradadas na comunidade 
quilombola do Cedro, em 20 hectares). 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.000,00 SUB 16 

Serviços de elaboração de vídeo sobre as ações do projeto. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.000,00 SUB 16 

Serviços de Moderação e Instrução- Instrutor da comunidade para 
ministrar a oficina de Conhecimentos de  Plantas Medicinais do 
Cerrado. 

Contratação Direta 
R$ 210,00 SUB 16 

Serviço de preparo do solo para a Implantar 1 PAIS (Produção 
agroecológica Sustentável ) e  16 ortas famílias  objetivando 
fortalecer a soberania e a segurança alimentar na comunidade. 

Contratação Direta 
R$ 903,72 SUB 16 

Serviço de hora maquina: trator de pneu com pá carregadeira para 
a construção de curvas de nível e bacias de contenção de 
enxurrada. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.018,30 SUB 16 

Contratação de agente local para registros fotográficos e 
organização das atividades previstas no projeto (como oficinas, 
seminários, construção, cercamento das nascentes) 

Contratação Direta 
R$ 16.230,50 SUB 16 

Aquisição de Ferramentas e materiais. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.443,78 

SUB 16 

Serviço de fornecimento de alimentação (Lanche e almoço) para 
as capacitações 

Contratação Direta 
R$ 6.880,00 

SUB 25 

Aquisição de mudas-plantas apropriadas para recuperação de 
áreas degradadas com frete incluido 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 12.000,00 
SUB 25 

Contratação de Serviços (mão de obra) para atividades de 
construção de cerca 

Contratação Direta 
R$ 5.000,00 

SUB 25 

Serviços gráficos de impressão de apostila para atividade Oficina 
sobre plantio de mudas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 220,00 
SUB 25 

Serviço de diagramação para produção de cartilha 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.847,84 

SUB 25 

Serviços gráficos de impressão de cartilha 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.600,00 

SUB 25 

Contratação de hora máquina -Construção de Barraginha 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.500,00 

SUB 25 

Contratação de serviço geral de mateiro. Contratação Direta R$ 9.600,00 SUB 4 
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Contratação de serviço de assessoria técnica para acompanhar as 
atividades do subprojeto - Associação Comunitária dos Pequenos 
Criadores do Fecho de Pasto do Clemente- ACCFC. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 47.593,00 SUB 4 

Aquisição de Kits de Materiais Didáticos para subprojeto. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 729,50 SUB 4 

Aquisição de gêneros alimentícios para as atividades do 
subprojeto 04 

Contratação Direta 
R$ 4.426,50 SUB 4 

Aquisição de um veículo 0KM - Tipo Caminhão Leve para 
Monitoramento e Proteção do Fecho de Pasto de Clemente  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 125.000,00 SUB 4 

Aquisição de arroceria para caminhão leve para Monitoramento e 
proteção do fecho de pasto de clemente evitaram invasões, 
detectaram e combaterem focos de incêndios  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.200,00 

 
SUB 4 

Aquisição de Ferramentas e de arame farpado de ferro ou aço para 
o cercamento e isolamento das nascentes para recuperação e para 
evitar o pisoteio pelo gado 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.852,00 

 
SUB 4 

Contratação de serviço para Aquisição de Camisetas e chapéus 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.000,00 

SUB 4 

aquisição de Gêneros Alimentícios para subprojeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.729,80 

SUB 4 

Contratação de serviço para Confecção de Folder para ações de do 
Subprojeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 250,00 
SUB 4 

Aquisição de itens para construção do viveiro de mudas: 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 12.344,00 

SUB 26 

Aquisição de Mudas. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.250,00 

SUB 26 

Aquisição de Sementes. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 300,00 

SUB 26 

Serviço de Viveirista  Contratação Direta R$ 840,00 SUB 26 

Serviço de Pedreiro Contratação Direta R$ 550,00 SUB 26 

Contratação de agente local 1 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.000,00 

SUB 26 

Aquisição de materiais didáticos: 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 600,00 

SUB 26 

Contratação de maquinário (por hora) para fazer barraginhas em 
duas grotas da comunidade. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 12.000,00 
SUB 26 

Contratação de uma consultoria técnica especializada para realizar 
uma avaliação técnica e dar recomendações sobre a recuperação 
de duas áreas que corriam água antes 

Consultoria Individual 
R$ 5.000,00 

SUB 26 

Contratação de serviço técnico para fazer o mapeamento da 
morraria: mapa etnoambiental 

Consultoria Individual 
R$ 12.000,00 

SUB 26 

Gêneros Alimentícios para: evento no município de Cáceres em 
defesa e proteção ao bioma cerrado. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.100,00 
SUB 26 

Aquisição de combustível para atividades do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.600,00 

SUB 26 

Serviço de Articulação do Projeto Contratação Direta R$ 3.500,00 SUB 26 

Serviços de fornecimento de lanche para participantes da 
capacitações em: manejo ecológico de frutíferas e manejo 
ecológico do solo 

Contratação Direta 
R$ 420,00 

SUB 28 

Serviços de fornecimento de lanche para manejo ecológico de 
pragas e doenças de frutíferas 

Contratação Direta 
R$ 420,00 

SUB 28 

Aquisição de materiais para construção de galpão para recepção e 
seleção de frutas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 20.000,00 
SUB 28 

Serviço de mão de obra para retirada da madeira para Construção 
do escritório do projeto. 

Contratação Direta 
R$ 900,00 

SUB 30 

Serviço de mão de obra (civil, hidráulico e elétrico) para a 
construção do viveiro. 

Contratação Direta 
R$ 400,00 

SUB 30 

Serviço de cozinheira para Capacitação Contratação Direta R$ 900,00 SUB 30 

Aquisição de balaios para transporte de sementes, tesouras para Shopping/Solicitação R$ 1.540,00 SUB 30 
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sebes, tesouras de podar e ferramentas semelhantes, manipuladas 
com as duas mãos, adubo químico 4-14-8 e regador de água para 
plantas 10 l. 

Cotação 

Serviço de confecção de Banners, Folders do Subprojeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3770,00 

SUB 30 

Aquisição de uma motocicleta 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 9.500,00 

SUB 30 

Aquisição de gêneros alimentícios e limpeza para atividade para 
03 Capacitações realizadas para fortalecimento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 30 

Serviço de fornecimento de combustível  para: Capacitações 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.639,78 

SUB 30 

Serviço de cozinheira para Capacitação na área de gestão 
administrativa e financeira 

Contratação Direta 
R$ 675,00 

SUB 30 

Serviço de cozinheira para Encontro de mulheres indígenas Contratação Direta R$ 700,00 SUB 30 

Aquisição de areia lavada do rio, calhaus, cascalho, pedras 
britadas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 720,00 
SUB 30 

Aquisição de móveis de escritório sendo: mesa de reunião com 4 
cadeiras, mesa e cadeira de escritório, armário para escritório, 
armário em aço. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.530,00 

SUB 30 

Aquisição de bebedouro refrigerador industrial 50 l com filtro 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.500,00 

SUB 30 

Aquisição de 02 (dois) Botijões de gás 13 kg 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 300,00 

SUB 30 

Aquisição de cimentos e argamassas. Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 840,00 
SUB 30 

Aquisição de 01 (uma) câmara digital. Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 30 

Aquisições de Telhas de eternit 3,6 m x 1,10m;  Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 750,00 
SUB 30 

Aquisição de jogos de pratos, talheres, utensílios de cozinha e 
panelas grandes. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.419,02 
SUB 30 

Kit mesa e armário Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.756,40 
SUB 42 

Impressora Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.756,40 
SUB 42 

Aquisição de Kit telefone rural com internet. Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 690,00 
SUB 42 

Serviços de capturas de imagens para construção de um vídeo 
caseiro, de 20m, incluindo também edição e reprodução 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R1.250,00 
SUB 42 

Serviço de apoio operacional Contratação Direta R$ 25.200,00 SUB 45 

Serviço de moderação e instrutoria para curso sobre planejamento 
participativo/gestão compartilhada  

Contratação Direta 
R$ 1.300,00 

SUB 45 

Serviço de moderação e instrutoria para uma oficina de gestão 
financeira 

Contratação Direta 
R$ 1.300,00 

SUB 45 

Serviço de moderação e instrutoria para curso de prevenção de 
acidentes com animais peçonhentos 

Contratação Direta 
R$ 1.300,00 

SUB 45 

Serviço de moderação e instrutoria para curso sobre manejo 
adequado e conservação dos recursos naturais. 

Contratação Direta 
R$ 1.300,00 

SUB 45 

Componentes de cozinha industrial: Luvas, Bacia de Alumínio, 
Colher grande e rasa de alumínio, concha de alumínio grande, 
bacia de alumínio grande, Colher de Pau grande, Caldeirão para 
cozimento inox, Tacho de alumínio de 100L e de 50L. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.196,00 

SUB 45 

Mesa de Granizo 1,20x2,50m para manipulação e envase do 
azeite. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 500,00 
SUB 45 

Aquisição de embalagens plásticas, rótulo, funis, bacias e 
peneiras. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.000,00 
SUB 45 

Serviço de 1 pedreiro Contratação Direta R$ 10.400,00 SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Oficina de Gestão Contratação Direta R$ 1.200,00 SUB 45 
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Organizacional 

Serviço de fornecimento de alimentação para Oficina de 
Planejamento Participativo 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Intercâmbio Contratação Direta R$ 600,00 SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Curso de Segurança 
do Trabalho 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Curso sobre Saúde 
da Mulher 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Oficina Gestão 
Financeira 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Curso Boas Práticas 
na Manipulação 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Curso sobre 
prevenção de acidentes 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Serviço de fornecimento de alimentação para Curso de Manejo 
Adequado de Recursos Naturais 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 45 

Aquisição de kit de materiais didáticos 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 675,00 

SUB 47 

Aquisição de conjunto modular (containers) em estrutura metálica, 
painel termoacústico e piso sanitário, termoacústicos, janelas em 
vidro temperado; instalação hidráulica completa,  instalação 
elétrica, bancadas com cubas, exaustores axiais e coifa, 
estruturação e confecção de pátio em concreto (traço para suportar 
carga de caminhão). 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 68.676,00 

SUB 55 

Serviços de Impressão de rótulos, livretos de receitas e folders 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 500,00 

SUB 55 

Aquisição de Rótulos E potes de vidros 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 800,00 

SUB 55 

Aquisição de ferramentas para recuperação de áreas degradadas: 
pá, enxada, carro de mão, cavadeira, outros. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.400,00 
SUB 56 

Aquisição de materiais para cercamento de nascente: grampos, 
arames, tambores, e outros produtos para tratamento de madeira. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 64.800,00 
SUB 56 

Aquisição de postes de eucalipto tratado 2 metros para cercamento 
de nascente. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.800,00 
SUB 56 

Serviço de hora máquina de pá carregadeira para construção de 
bacias de contenção de águas pluviais. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 14.400,00 
SUB 56 

Aquisição de duas Antenas distribuidora de sinal, Antena 
receptora de sinal e 200m de cabo de transmissão de dados 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.900,00 
SUB 61 

Aquisição de mesa inox 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 800,00 

SUB 61 

Aquisição de quatro armários para resfriamento de produtos com 
20 bandejas cada. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.000,00 
SUB 61 

Aquisição de móveis para escritório:  02 armários com 20 
bandejas; 01 arquivo para escritório com 04 gavetas; 01 armário 
de escritório; 01 armário balcão; 20 cadeiras R$; 01 cadeira de 
escritório; 01 estrutura com 03 cadeiras; 10 mesas; 02 mesas de 
escritório 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 13.400,00 

SUB 61 

Aquisição de uma estufa de secagem. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 11.053,00 

SUB 61 

Aquisição de 01 despolpadeira (equipamento de despolpar frutas).  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 18.500,00 

SUB 61 

Aquisição de um Forno Turbo com 10 bandejas.  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 6.800,00 

SUB 61 

Aquisição de 04 Pallestts de plásticos utilizado na unidade de 
beneficiamento e de 30 Caixas plásticas brancas PPAD/PEAD   

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 61 

Aquisição de 1000 sacos de ráfia. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.500,00 

SUB 61 

Aquisição de 10 computadores; 01 Notebook; 01 caixa de som 
para computador; 01 impressora; 01 projetor multmídia; 05 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 25.800,00 
SUB 61 
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estabilizadores; 01 Modem; cartuchos de tinta para impressora e 
01 calculadora eletrônica  
Aquisição de materiais de escritório e didáticos: Papel A4, 
canetas, pastas suspensas e de elástico, envelopes, grampeador e 
grampos, lápis, pincel atômico, tesouras, corretivos e materiais 
didáticos para 01 capacitação de boas práticas sendo pastas, 
canetas, blocos de anotações, papelógrafo, cartolinas entre outros  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.188,00 

SUB 61 

Serviço de instalação sistema operacional de 10 computadores 
adquiridos para o telecentro  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 61 

Aquisição de 01 programa de edição de vídeo . 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 300,00 

SUB 61 

Contratação de profissional para realizar capacitação sobre a 
participação dos jovens na produção de mídias em redes sociais. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 61 

Serviço de reforma. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 30.000,00 

SUB 61 

Consultoria Individual para elaboração do manual de boas práticas 
para os produtos do coco; realização do plano de negócios. 
Estudo, Padronização, adaptação dos produtos e da produção, 
boas práticas, armazenamento, estoque, dos produtos da Raízes do 
Campo. 

Consultoria Individual 

R$ 7.000,00 

SUB 71 

Aquisição de balança eletrônica etiquetadora para beneficiamento 
dos produtos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.000,00 
SUB 71 

Aquisição de embaladora a vácuo para beneficiamento dos 
produtos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 71 

Aquisição de embalagens para beneficiamento dos produtos Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.000,00 
SUB 71 

Aquisição de gêneros alimentícios para os encontros coletivos do 
projeto. 

Contratação Direta 
R$ 2.400,00 

SUB 71 

Serviços de Arte Gráfico 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 6.000,00 

SUB 71 

Serviços de impressão materiais de divulgação 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.000,00 

SUB 71 

Aquisição de kits de materiais didáticos para atividades de gestão, 
monitoramento, mobilização e oficinas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 88 

Aquisição de kits de Gênero alimentícios para as atividades do 
projeto: moblização, acompanhamento técnico, primeira oficina 
contextos históricos sociais 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 4.600,00 

SUB 88 

Contratação de serviço de cozinheira Contratação Direta R$160,00 SUB 88 

Contratação de serviço de cozinheira para atividade de 
Mobilização das comunidades para atividades de campo 

Contratação Direta 
R$ 320,00 

SUB 88 

Contratação de serviço de cozinheira para atividade da primeira 
oficina: contextos históricos sociais e culturais "avanços e 
desafios" 

Contratação Direta 
R$ 480,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 1 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 1 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 2 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 2 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 3 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 3 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 4 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 4 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 5 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 5 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de agente local n. 6 para apoiar a o processo do Contratação Direta R$ 1.125,00 SUB 88 
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trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 6 
Contratação de agente local n. 7 para apoiar a o processo do 
trabalho de campo para construção do laudo antropológico e 
ambiental - Aldeia 7 

Contratação Direta 
R$ 1.125,00 

SUB 88 

Contratação de serviço de fornecimento de combustíveis e 
lubrificantes para o acompanhamento técnico e execução do 
projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.080,00 

SUB 88 

Serviços de rotulagem técnica obrigatória com levantamento e 
análise nutricional  dos componentes dos produtos E Serviços 
gráficos de confecção de rótulos diversos com identidade e 
linguagem visual das comunidades (produtos ecossociais). 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 41.400,00 

SUB 90 

Aquisição de embalagens de vidro para polpas e conservas  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 15.000,00 

SUB 90 

Serviço de mão de obra (civil, hidráulico e elétrico) para 
montagem do sistema de bombeamento de água e construção do 
viveiro da produção mudas nativas para recuperação da APP 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.300,00 

SUB 91 

Serviço de mão de obra de viveirista para tratos e manejo com a 
mudas no viveiro 

Contratação Direta 
R$ 1.500,00 

SUB 91 

Serviço de mão de obra para construção de cerca, entrega, plantio 
e manutenção de mudas  nas área de APP da aldeia Tuxá Kionaha 

Contratação Direta 
R$ 800,00 

SUB 91 

Aquisição de insumos  para viveiro: peneira, pa, enxada, cavadeia, 
foice, ancinho, machado, enxadeco, lima, facao 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.482,73 
SUB 93 

kit EPI (Botas, luvas, óculos,avental) 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 602,40 

SUB 93 

Contratação de infraestrutura indígena para aulas práticas sobre 
educação ambiental na escola indígena 

Contratação Direta 
R$ 9.900,00 

SUB 93 

Contratação de prestação de serviço de Viveirista - viverista 1 Contratação Direta R$ 10.560,00 SUB 93 

Contratação de serviço de frete local para transporte itens 
implementação de horta 

Contratação Direta 
R$ 500,00 

SUB 93 

Contratação de serviço de frete local para deslocamento pessoas 
durante a Expedição para coleta de sementes em sistema de 
mutirão 

Contratação Direta 
R$ 2.000,00 

SUB 93 

Contratação de serviço de frete local para transporte itens para 
manutenção do viveiro 

Contratação Direta 
R$ 400,00 

SUB 93 

Aquisição de Sacos para Mudas Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 700,00 
SUB 93 

Aquisição de insumos para horticultura Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 68000,00 
SUB 93 

Aquisição de gêneros alimentícios para participantes durante 
implementação da horta 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 93 

Aquisição de gêneros alimentícios para participantes durante 
Manutenção do viveiro e preparo de mudas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 400,00 
SUB 93 

Aquisição de gêneros alimentícios para participantes durante 
Expedição para coleta de sementes em sistema de mutirão 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.800,00 
SUB 93 

Contratação de serviço gerais, para implementação da horta Contratação Direta R$ 2.500,00 SUB 93 

Contratação de serviço gerais, para corte de madeira, instalação da 
tela da horta e estruturação da base  

Contratação Direta 
R$ 1.250,00 

SUB 93 

Aquisição de Caixas de água 5.000L . 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 16.000,00 

SUB 99 

Aquisição de câmera fotográfica profissional. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.511,80 

SUB 99 

Itens para instalação do Pais:  Padrão completo Monofásico; 
Conjunto Motobomba submerso; Tubos roscáveis; Cabos 
Flexíveis; Chaves de partidas; União galvanizada; Bucha de 
redução; Jogo de Conexões; Tampa para poço. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.481,25 

SUB 99 

Serviço de Revestimento de Poço 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.700,0 

SUB 99 
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Aquisição de 02 mesas de escritório 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 600,00 

SUB 105 

Aquisição de 06 cadeiras fixas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.200,00 

SUB 105 

Serviços Gerais de Cozinheira para as capacitações do subprojeto Contratação Direta R$ 3.375,00 SUB 105 

Fornecimento de gêneros alimentícios comunitários para as 
capacitações do subprojeto 

Contratação Direta 
R$ 11.400,00 

SUB 105 

Contratação de serviços para confecção de dois banners e  folders 
para divulgação/informativo 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.200,00 
SUB 108 

Contratação de serviços para confecção de camisetas 
promocionais 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 108 

Aquisição de balança de recebimento 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 850,00 

SUB 108 

Aquisição de engenho elétrico 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 6.000,00 

SUB 108 

Aquisição de notebook  e impressora multifuncional  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.600,00 

SUB 108 

Contratação de Empresa de Engenharia para construção de 
beneficiamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 55.631,00 
SUB 108 

Contratação de Apoio Operacional para execução do subprojeto Contratação Direta R$ 9.000,00 SUB 109 

Contratação um profissional especializado na área de 
administração, gestão de associação comunitária e 
comercialização para elaborar  plano de comercialização dos 
produtos do babaçu 

Consultoria Individual 

R$ 7.150,00 

SUB 109 

Contratação de profissional para assessoramento da reforma e da 
planta da agroindústria com os gestores públicos 
regulamentadores da legislação sanitária e Realizar treinamento 
boas práticas comercialização 

Consultoria Individual 

R$ 9.490,00 

SUB 109 

Serviços Gerais para cercamento da área crítica para fins de 
regeneração natural, manejo agroflorestal agroecológico de 
espécies nativas 

Contratação Direta 
R$ 3.750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais pedreiro para construção do viveiro e sala de 
armazenamento de sementes 

Contratação Direta 
R$ 10.000,00 

SUB 110 

Serviços Gerais para implantação de paliçadas para barreiras de 
contenção em voçorocas - 1 

Contratação Direta 
R$ 750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais para implantação de paliçadas para barreiras de 
contenção em voçorocas – 2 

Contratação Direta 
R$ 750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais para implantação de paliçadas para barreiras de 
contenção em voçorocas – 3 

Contratação Direta 
R$ 750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais para implantação de paliçadas para barreiras de 
contenção em voçorocas - 4 

Contratação Direta 
R$ 750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais para implantação de paliçadas para barreiras de 
contenção em voçorocas - 5 

Contratação Direta 
R$ 750,00 

SUB 110 

Serviços Gerais de Cozinheira para os eventos do subprojeto Contratação Direta R$ 4.320,00 SUB 110 

Aquisição de 300 kg de sementes de espécies "adubos verde". 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.220,00 

SUB 110 

Aquisição de equipamentos para as atividades: ; 20 rolos arame 
liso para cercamento; Grampo 1/8" para cabo de aço; Arame liso 
ovalado de aço zincado 2,4 x 3 mm; Arame galvanizado; Tela de 
arame 1,8 x 50m; - Pá coração; Chave Philips; Chave fenda; 
Alicate de corte; Tela de sombreamento com 50% de luz- 3m; Par 
luva emborrachada; Martelo de orelha; Enxada larga sem cabo; 
Jogo de chave combinada; Pá de ponta; Mangueira de borracha 
1/2" rolo de 50 metros; Betoneira completa Carrinho de mão; 
Balde; Carrinho de armazém; Rastelo para orta; Roçadeira; 
Tesouras para sebes, tesouras de podar; Lona impermeável; 
Escada articulada; Carrinho de mão padrão.   

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 14.858,50 

SUB 110 

Aquisição de matérias elétricos para construção do viveiro e sala 
de armazenamento de sementes 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.625,00 
SUB 110 
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Aquisição de materiais para construção do viveiro e sala de 
armazenamento de semente e reformar do banheiro para dar 
suporte ao viveiro 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 20.574,00 

SUB 110 

Aquisição de armário,  Mesa e cadeira de escritório 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.100,00 

SUB 110 

Serviços gráficos de impressão de material didático para as 
oficinas de capacitação em Recuperação Ambiental e 
Agroecologia + Banner 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 8.500,00 

SUB 110 

Aquisição de materiais expediente 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.682,00 

SUB 110 

Fornecimento de gêneros alimentícios refeições para os 
trabalhadores que vão perfurar os buracos para fazer o cercamento 
das nascentes 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.600,00 

SUB 110 

400 unidades de sacos de ráfia/aniagem branco trançado forte, 
capacidade para 50 kg,  tamanho 55 x 100 cm 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.000,00 
SUB 110 

Contratação de agente de animação na comunidade para 
Capacitação de grupos produtivos de mel e instalação de apiário.  

Contratação Direta 
R$ 1.000,00 

SUB 113 

Contratação de agente de animação na comunidade para 
Cercamento de nascentes 

Contratação Direta 
R$ 1.000,00 

SUB 113 

Contratação de agente de animação na comunidade para: 1) 
organização para construção dos apiários; 2) organização e 
acompanhamento da instalação e funcionamento dos viveiros e 
monitoramento do processo de produção de mudas 

Contratação Direta 

R$ 12.000,00 

SUB 113 

Contratação de colaboradores no âmbito das comunidades para 
realizar  01 relatório etnoambiental com ênfase nos recursos 
naturais.  

Contratação Direta 
R$ 800,00 

SUB 113 

Contratação serviço material de divulgação 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.000,00 

SUB 113 

Contratação de serviços de locação de transporte para participação 
em feira estadual 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.400,00 
SUB 113 

Contratação de serviços de locação de transporte para  eventos 
regionais  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.000,00 
SUB 113 

Contratação de serviços de locação de veículo durante 3 meses 
para realização dos trabalhos previstos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.400,00 
SUB 113 

Serviços de diagramação de impressão de materiais de divulgação 
da cultura indígena Chiquitana 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.000,00 
SUB 113 

Aquisição de 15 caixas de colmeia para criação de abelhas; 2 kits 
de EPI para trabalho com apicultura; insumos para povoamento de 
colmeias  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 6.950,00 

SUB 113 

Aquisição de kit de ferramentas para montagem de colmeias 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.000,00 

SUB 113 

Aquisição de kit de ferramentas para construção de cercas e 
preparação de leitos para plantio de mudas;12 rolos arame liso 
para cercamento das nascentes; 25 rolos de mangueiras para 
distribuição local; 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.580,00 

SUB 113 

Aquisição de 2 kits para instalação de viveiros 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.200,00 

SUB 113 

Aquisição de 2 caixas d'água; aquisição de kit de canos e 
conexões para adequação de rede de abastecimento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.000,00 
SUB 113 

Aquisição de 2 motos 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 21.000,00 

SUB 113 

Caçamba rural : semirreboques, para transporte de mercadorias 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.000,00 

SUB 113 

Aquisição de 1.000 mudas de espécies da região 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 10.000,00 

SUB 113 

Aquisição de kit de materiais para Oficina de Transferência de 
saberes entre anciões e jovens. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 500,00 
SUB 113 

Aquisição de gêneros alimentícios para atividades do subprojeto. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 20.700,00 

SUB 113 
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Aquisição de insumos para povoamente de colmeia e implantação 
de apiário 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.000,00 
SUB 113 

Aqusição de materiais de ferragens para implantação de unidade 
de processamento e hortas: Coluna de ferro 5/16 , Tela 15x15;  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.724,00 
SUB 116 

Aquisição de materiais de construção para implantação de unidade 
de processamento. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.485,00 
SUB 116 

Serviços de Pedreiro para construção do reservatório de água. Contratação Direta R$ 2.775,00 SUB 116 

Aquisição de estercos de gado para implantação de hortas, 
reflorestamento e enriquecimento de agroquintais. 

Contratação Direta 
R$ 1.844,00 

SUB 116 

Aquisição de estaca de madeira. Contratação Direta R$ 4.800,00 SUB 116 

Aquisição de bens para Implantação de Hortas de Quintais: 
Bomba 1,5 cv Trifasica ; 2) Bomba 3 cv Trifasica; 3) Caixas d´ 
água 10.000L ;3) Caixa d´ água 5.000L 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 10.809,00 

SUB 116 

Aquisição de calcário para enriquecimento de Agroquintais. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 96,00 

SUB 116 

Aquisição de materiais de irrigação para hortas: 1) Mangueira de 
3/4 para irrigação; 2) Fita gotejadora  de 20 em 20 cm  3) Micro 
gotejador; 4) Filtro de disco 5) Inicial de linha. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.222,00 

SUB 116 

Contratação de serviços de locação de caminhonete comunitária 
para as atividades de capacitações dos articuladores 
indígenas/étnicos nos grupos de coleta de sementes; reuniões dos 
articuladores regionais étnicos na aldeia moygu, piyulaga e arayo 
para alinhar;  encontro anual dos coletores do tix 

Contratação Direta 

R$ 15.600,00 

SUB 120 

Aquisição de gêneros alimentícios para:  realização de reuniões 
dos articuladores regionais étnicos na aldeia moygu, piyulaga e 
arayo 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.400,00 

SUB 120 

Contratação de profissional para realização de estudo 
antropológico para compreensão da visão econômica e gênero nos 
grupos de coletores do tix. 

Consultoria Individual 
R$ 12.000,00 

SUB 120 

Contratação de Apoio Operacional Contratação Direta R$ 45.000,00 SUB 123 

Contratação serviço fornecimento de combustível para Expedição 
de coleta e transporte de artesanato  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.500,00 
SUB 123 

Aquisição de 400 camisetas brancas para uso na Oficina de 
Serigrafia. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 8.000,00 
SUB 123 

Aquisição de kit de material para silkscreen (tela, tinta, rodo, 
papel vegetal, calha emulsionar, espátula, estilete, grampeador, 
grampo 106, solvente, emulsão e sensibilizante) 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.000,00 

SUB 123 

Aquisição de gêneros alimentícios para atividades do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 8.500,00 

SUB 123 

Aquisição de materiais para produção de artesanato (miçangas, 
linha encerada, linha de nylon, agulha, feixos e ganchos, etc.)  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.000,00 
SUB 123 

Contratação de empresa para capacitação de um indígena Karajá 
em serigrafia por meio de curso presencial 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.050,00 
SUB 123 

Aquisição de touca protetora individual; luvas de borracha; 
perneiras de proteção individual; luvas de raspas; botas para 
trabalho no campo. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.272,00 

SUB 124 

Aquisição de Gêneros alimentícios direto da comunidade 
(agricultores/produtores) 

Contratação Direta 
R$ 1.848,25 

SUB 127 

Contratação de consultoria para  elaboração do projeto 
arquitetônico, planta baixa do Centro de fortalecimento da cultura 
e visitação e elaborar o plano de funcionamento 

Consultoria Individual  
R$ 8.000,00 

SUB 127 

Serviços Gráficos para Impressão de capa do catálogo Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.119,50 
SUB 130 

Serviços de rotulagem e registro das embalagens de vidro  Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 420,00 
SUB 130 

Serviços de Engenharia de Alimentos para análise final -
microbiológica e bromatológica - dos produtos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 16.002,00 
SUB 130 

Contratação de marceneiro para construção de estrutura para Shopping/Solicitação R$ 1.000,00 SUB 135 
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armazenamento de sementes Cotação 

Contratação de serviços de tratorista Contratação Direta R$ 500,00 SUB 135 

Contratação de serviços de mão-de-obra especializada em bio 
construção, para execução e acompanhamento de construção de 
galpão para armazenamento de sementes 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 9.000,00 

SUB 135 

Serviço de oficineira para oficina de produção de polpas e 
estruturação para armazenamento das mesmas para consumo da 
própria comunidade 

Contratação Direta 
R$ 375,00 

SUB 142 

Aquisição de 3 kits de material para acampamento  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.656,95 

SUB 143 

Contratação de consultor para recuperação de nascentes Consultoria Individual R$ 4.000,00 SUB 166 

Contratação de empresa para realização de obra da cozinha para 
processamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 70.000,00 
SUB 166 

Aquisição de Garrafa de 350 ml para licor; Bandeja de isopor; 
Filme de pvc; Embalagem para bolo; Potes de plástico para 
sorvete; Caixa térmica; Sacos plásticos para congelamento de 
frutos; Potes de vidro, para estruturação da cozinha de 
processamento. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.319,00 

SUB 166 

Aquisição de avental de cozinha; Lixeira; Luvas térmicas de 
silicone ; Jogo de faca inox; Panela de pressão nigro 20 litros 
polida; Jogo de panela; Tachos beira alta preto aço carbono 
8/12/23 litros; Colher para cozinhar; Jogo de colher de pau; 
Colher de sobremesa; Facas de mesa, de lâmina fixa; Concha 
térmica para sorvete; Colheres de mesa; Prato de louça mesa; 
Pratos de sobremesa; Copo americano para estruturação da 
cozinha de processamento. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.740,00 

SUB 166 

Aquisição de Seladora de embalagens plásticas a vácuo e 
Despolpadeira de frutas 20 litros, para estruturação da cozinha de 
processamento. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.000,00 

SUB 166 

Aquisição de Fogão industrial 6 bocas com forno; Coifas 
(exaustores*) com dimensão horizontal máxima não superior a 
120 cm  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.800,00 

SUB 166 

Aquisição de: Batedor shake/processador açai/tritura gelo sd 2015 
d balcão;  Liquidificador com copo completo de 4 litros inox; 
Balança digital eletrônica; Balança digital. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.191,00 

SUB 166 

Aquisição de Freezer horizontal 519 litros; Refrigerador 573 litros 
branco 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.400,00 
SUB 166 

Aquisição de Motocultivador 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.700,00 

SUB 166 

Aquisição de tampo de mesa em MDF 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.000,00 

SUB 166 

Aquisição de Botijão de gás 13 kg, para estruturação da cozinha 
de processamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 240,00 
SUB 166 

Aquisição de material pedagógico para oficina de manejo e gestão 
das nascentes 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.000,00 
SUB 166 

Contratação de profissional para ministrar oficina de produção de 
conservas e picles 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.806,00 
SUB 166 

Contratação de profissional para ministrar oficina de 
beneficiamento de frutos do cerrado 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.808,00 
SUB 166 

Contratação de profissional para ministrar oficina de boas práticas 
de manipulação de alimentos  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.808,00 
SUB 166 

Contratação de profissional para ministrar oficina de produção de 
doces, geleias e compotas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.808,00 
SUB 166 

Contratação de oficineiro para capacitação em auto gestão 
financeira 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.680,00 
SUB 169 

Contratação de serviço para criação de mídias digitais 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.680,00 

SUB 169 

Contratação de Consultoria Individual para Levantamento dos Consultoria Individual R$ 2.680,00 SUB 169 
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atrativos turísticos 

Contratação de Consultoria Individual para diagnóstico do 
conflito das associações 

Consultoria Individual 
R$ 2.680,00 

SUB 169 

Aquisição de materiais de construção: vaso sanitário e conjunto de 
peças; caixa d'água; rejunte branco; trinco para porta; pias; 
torneira plástica; argamassas; lajotas; piso de cerâmica; cimento e 
tinta 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.415,00 

SUB 169 

Aquisição de materiais de construção: Caibro de madeira; telha de 
barro tipo colonial; ripa  de madeira; portas de madeira 80 cm; 
janelas de madeira, pregos e/ou parafusos  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.462,00 

SUB 169 

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos: Bocal com 
lâmpada; Fios para instalação elétrica e outros; Canos e acessórios 
hidráulicos; Manilha para poço; Bomba d'água submersa 220 
volts; Mangueira de 1/3 para irrigação; Caixa de energia para 
ligação elétrica     

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.440,00 

SUB 169 

Apoio operacional do projeto Contratação Direta R$ 9.630,30 SUB 169 

Contratação de serviços de pedreiro  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.710,00 

SUB 169 

Contratação de serviços de ajudante de pedreiro 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.440,00 

SUB 169 

Aquisição de kit material de escritório e kit material papelaria para 
capacitações 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.850,00 
SUB 169 

Aquisição de telefone celular, estabilizador, roteadores digitais e 
GPS. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.130,00 
SUB 169 

Aquisição de equipamentos: projetor multimídia, câmera 
fotográfica, notebook, impressora jato de tinta, cartucho de tinta, 
computador completo de mesa e GPS. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 11.050,00 

SUB 169 

Contratação de oficineiro para Capacitação Contratação Direta R$ 2.680,00 SUB 169 

Contratação de oficineiro para Capacitação Contratação Direta R$ 2.680,00 SUB 169 

Confecção de camisetas personalizadas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.020,00 

SUB 169 

Contratação de serviços para fornecimento de alimentação para: 
mutirão de reforma, sinalização dos pontos turísticos, diagnósticos 
e demais atividades 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.950,00 

SUB 169 

Aquisição de móveis e eletrodomésticos para equipar o centro 
comunitário: geladeira 300l; ventiladores; Cadeiras de escritório; 
Bebedouro e  mesas 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.790,00 

SUB 169 

Confecção de placa de inauguração do centro e placas 
sinalizadores dos pontos turísticos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.900,00 
SUB 169 

Contratação de serviços gráficos: sinalização dos pontos; 
produção de identidade; e impressão de cartazes  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.800,00 
SUB 169 

Serviço de frete para transporte de materiais 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 500,00 

SUB 169 

Contratação de consultoria para  desenvolvimento de SAFs e 
plantios consorciados (Ciências Agrárias). 

Consultoria Individual 
R$ 15.000,00 

SUB 170 

Aquisição de notebook; Projetor multimídia - data show; Câmera 
fotográfica; Tela com suporte para projeção de data show  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.200,00 
SUB 170 

Aquisição de um gerador a diesel 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.500,00 

SUB 170 

Contratação de mobilizador local Contratação Direta R$ 6.050,00 SUB 170 

Aquisição de gêneros alimentícios para Oficina com a 
comunidade escolar 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 600,00 
SUB 170 

Aquisição de gêneros alimentícios para Oficina de plantio 
consorciado 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 750,00 
SUB 170 

Aquisição de gêneros alimentícios para Plantio de espécies 
consorciadas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.200,00 
SUB 170 

Aquisição de ferramentas agrícola manual: enxada, machado, 
cavadeira, enxadão, facão; Lima chata para enxada; Regador de 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.680,00 
SUB 170 
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mão; Foice com cabo; Carrinho de mão; Martelo; Roçadeira á 
gasolina entre outros 

Aquisição de mudas frutíferas e sementes variáveis  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 48.000,00 

SUB 170 

Contratação de apoio técnico operacional Contratação Direta R$ 23.014,97 SUB 173 

Aquisição de material didático para serem utilizados nas 
Oficinas/Seminários e Intercâmbios 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.425,00 
SUB 173 

Contratação de serviços para impressão de folders e banners sobre 
ações do projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 885,00 
SUB 173 

Aquisição de material de construção para obra de estruturação da 
unidade de beneficiamento comunitária 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 26.000,00 
SUB 173 

Contratação de serviços de pedreiro comunitário para execução da 
obra de unidade de beneficiamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 20.000,00 
SUB 173 

Aquisição de material elétrico para construção da unidade de 
beneficiamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.400,00 
SUB 173 

Aquisição de material hidráulico para construção da unidade de 
beneficiamento 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.600,00 
SUB 173 

Contratação de serviços de frete para transporte de materiais 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.100,00 

SUB 173 

Confecção de camisetas para divulgação do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.650,00 

SUB 173 

Contratação de mão-de-obra local para fabricação de máquina de 
quebrar baru 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 500,00 
SUB 173 

Contratação de serviços para elaboração de layout e marca 
comercial para utilização em peças gráficas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.000,00 
SUB 173 

Contratação de serviços de impressão de rótulos e embalagens  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2000,00 

SUB 173 

Contratação de serviços para fornecimento de alimentação durante 
intercâmbio  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.800,00 
SUB 173 

Aquisição de mobiliário para estruturação do escritório da 
Associação 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.800,00 
SUB 173 

Aquisição de despolpadeira e fogão industrial para estruturação da 
unidade de beneficiamento. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.000,03 
SUB 173 

Aquisição de gêneros alimentícios da comunidade para realização 
de Oficina sobre extrativismo e Seminário 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.705,00 
SUB 173 

Aquisição de gêneros alimentícios em mercados para realização 
de oficinas e seminário 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.705,00 
SUB 173 

Aluguel de ônibus para transporte dos participantes do 
intercâmbio e seminário 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.400,00 
SUB 173 

Contratação de serviços de apoio operacional para execução das 
atividades do projeto 

Contratação Direta 
R$ 4.302,00 

SUB 179 

Contratação de serviços para: perfuração E revestimento de poço 
artesiano  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 13.800,00 
SUB 179 

Aquisição de um veículo tipo caminhonete. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 47.000,00 

SUB 179 

Aquisição de matérias de obras 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 7.491,80 

SUB 179 

Contratação de serviços para instalação do poço artesiano com 
placas de energia solar. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.000,00 
SUB 179 

Contratação de serviços de tratorista para estruturação da horta 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 655,00 

SUB 179 

Contratação de serviços de pedreiro para estruturação do sistema 
de água 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.340,00 
SUB 179 

Aquisição de calcário agrícola, estacas e mourão de madeira 
brancas 

Contratação Direta 
R$ 1.590,00 

SUB 179 

Aquisição de 2 bombona 220 litros; linha de naylon; 
pulverizadores agrícolas; sementes (abóbora, berinjela, couve 
manteiga, cebolinha, melancia, milho crioulo, quiabo, rúcula, 
alface crespa, coentro e maxixi liso) comedouro para aves; 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.944,00 

SUB 179 
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bebedouro para aves (5l); ração para postura  

Aquisição de materiais para construção de hortas e galinheiros 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 18.780,00 

SUB 179 

Contratação de agente indígena local para acompanhamento das 
atividades do projeto 

Contratação Direta 
R$ 16.800,00 

SUB 181 

Contratação de serviços de locação de veículo para atividades do 
projeto  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.450,00 
SUB 181 

Aquisição de mudas frutíferas e nativas para replantio 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 17.100,00 

SUB 181 

Aquisição de kit horta e materiais para viveiro  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.600,00 

SUB 181 

Aquisição de adubo orgânico para plantio de mudas nativas e 
frutíferas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 181 

Aquisição de combustível para atividades do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.840,00 

SUB 181 

Contratação de mão de obra local 1 para atividades de plantio e 
manejo 

Contratação Direta 
R$ 1.785,00 

SUB 181 

Contratação de mão de obra 2 local para atividades de plantio e 
manejo 

Contratação Direta 
R$ 1.785,00 

SUB 181 

Contratação de mão de obra local 3 para atividades de plantio e 
manejo 

Contratação Direta 
R$ 1.785,00 

SUB 181 

Contratação de mão de obra local 4 para atividades de plantio e 
manejo 

Contratação Direta 
R$ 1.785,00 

SUB 181 

Contratação de mão de obra local 5 para atividades de plantio e 
manejo 

Contratação Direta 
R$ 1.785,00 

SUB 181 

Aquisição de gêneros alimentícios para Capacitação de agentes 
ambientais e implantação de quintais agroflorestais + Realização 
de oficinas para a formação de professores da escola da aldeia em 
educação ambienta  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.570,00 

SUB 181 

Serviços de aluguel de ônibus para viagem de intercâmbio - 
Visitas às comunidades Guarani do Paraguai 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.000,00 
SUB 181 

Contratação de serviços de assessoria pedagógica Contratação Direta R$ 5.760,00 SUB 181 

Contratação de oficineiro para Oficina de capacitação de agentes 
ambientais 

Contratação Direta 
R$ 5.679,00 

SUB 181 

Contratação de serviços para edição de vídeo Contratação Direta R$ 1.500,00 SUB 181 

Aquisição de latas de sementes de olerícolas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 900,00 

SUB 181 

Aquisição de material didático para realização de atividades do 
projeto 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.980,00 
SUB 181 

Serviços de editoração gráfica de cartilhas e folders 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.500,00 

SUB 181 

Serviços de impressão de cartilhas e folders 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.000,00 

SUB 181 

Contratação de consultoria para elaboração de Plano Territorial e 
Ambiental da TI Sandradouro. 

Consultoria Individual 
R$ 30.000,00 

SUB 195 

Aquisição de veículo  tipo hatch, 1.0, 0KM. Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 45.490,00 
SUB 195 

Aquisição de alimentação para as atividade Oficina de formação 
de lideranças 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.500,00 
SUB 195 

Contratação de serviços de impressão de cartilha de PGTA para 
distribuição e divulgação do projeto. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 195 

Aquisição de combustível para realização de reunião nas 
comunidades 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.936,00 
SUB 195 

Contratação de agente indígena local Contratação Direta R$ 6.020,00 SUB 195 

Aquisição de alimentação para as atividade do projeto  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.100,00 

SUB 195 

Contratação de equipe de filmagem para registro das atividades do 
projeto 

Contratação Direta 
R$ 4.000,00 

SUB 195 
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Aquisição de combustível para atividades do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.030,00 

SUB 195 

Serviços de impressão do PGTA para distribuição 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.940,00 

SUB 195 

Aquisição de gêneros alimentícios para realização da Menina 
Moça. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.400,00 
SUB 210 

Contratação de apoio operacional para acompanhamento do 
projeto 

Contratação Direta 
R$ 8.000,00 

SUB 210 

Aquisição de veículo tipo caminhonete 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 50.000,00 

SUB 210 

Aquisição de equipamentos: computador, impressora, projetor e 
balança eletrônica - para estruturação da associação. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.150,00 
SUB 210 

Aquisição de materiais para construção do viveiro. Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.840,00 
SUB 210 

Aquisição de materiais para estruturação do viveiro. 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.580,50 

SUB 210 

Contratação de serviços para capacitação em construção de 
viveiro para produção de mudas e implantação dos quintais 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.000,00 
SUB 210 

Contratação de serviços de aração e gradagem de terra para 
implantação de hortas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 750,00 
SUB 210 

Aquisição de materiais para produção de mudas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.163,50 

SUB 210 

Aquisição de materiais de construção para construção de oca 
comunitária para exposição dos artesanatos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.030,00 
SUB 210 

Aquisição de gêneros alimentícios para realização da Festa da 
Pajelança do povo Nambiquara. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.360,00 
SUB 210 

Aquisição de gêneros alimentícios para realização da Festa da 
Flauta Sagrada 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.360,00 
SUB 210 

Aquisição de gêneros alimentícios comunitários para Oficina de 
Capacitação de produção de artesanato 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.530,00 
SUB 210 

Aquisição de material para produção de artesanato 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.506,00 

SUB 210 

Aquisição de barraca de feira para exposição do artesanato 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.000,00 

SUB 210 

Contratação de apoio operacional para atividades do projeto Contratação Direta R$ 18.000,00 SUB 211 

Aquisição de: notebook, modem para replicação, datashow, 
lâmpada para datashow, impressora multifuncional, repetidor de 
sinal de internet para estruturação da Associação dos Artesões e 
extrativistas 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.400,00 

SUB 211 

Aquisição de materiais de construção/elétricos para construção da 
Casa de Cultura 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.264,00 
SUB 211 

Contratação de moderador de oficina - Planejamento de turismo 
de base comunitária 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.200,00 
SUB 211 

Contratação de serviços de pedreiro para construção, instalação 
elétrica e hidráulica da Casa de Cultura 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 9.000,00 
SUB 211 

Contratação de serviços de mão-de-obra para estrutura em 
madeira e cobertura em palha e piaçava para construção da Casa 
de Cultura 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 6.000,00 

SUB 211 

Aquisição de material pedagógico para oficina de  Turismo de 
base comunitária 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 500,00 
SUB 211 

Aquisição de GPS para trilhas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 600,00 

SUB 211 

Aquisição de 4 cama de casal box conjugada, 6 cama box de 
solteiro, 2 estantes/armários expositores com portas de vidro, jogo 
de sofá e cadeiras para estruturação de locais para turismo de base 
comunitária. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.600,00 

SUB 211 

Aquisição de: 1  geladeira comum de 300 litros, 3 freezers vertical 
expositor, 5 freezers horizontal 226 litros, 1 máquina de lavar 11 
quilos, 1 forno micro-ondas para estruturação de locais para 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 20.346,50 

SUB 211 
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turismo de base comunitária. 

Aquisição de Armário de escritório, gaveteiro para escritório, 
mesa de escritório, mesa de reunião 12 lugares em madeira de 
demolição, cadeira giratória com braços e ajuste de altura. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 3.800,00 

SUB 211 

Aquisição de: 3 Liquidificadores de alta rotação, batedeira 
industrial, 1 máquina de sorvete e picolé e 3 fogão industrial 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 14.400,00 
SUB 211 

Aquisição de Tampo de granito para mesa 1,50 x 0,80 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 200,00 

SUB 211 

Aquisição de: Sombrite, plaina elétrica para marcenaria, máquina 
serra fita, guincho manual para cabo de aço e cabo de aço 1.600 
para estruturação das famílias 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.350,00 

SUB 211 

Contratação de oficineiro para oficina de saberes tradicionais 1 Contratação Direta R$ 750,00 SUB 211 

Contratação de oficineiro para oficina de saberes tradicionais 2 Contratação Direta R$ 750,00 SUB 211 

Contratação de oficineiro para oficina de saberes tradicionais 3 Contratação Direta R$ 750,00 SUB 211 

Contratação de oficineiro para oficina de saberes tradicionais 4 Contratação Direta R$ 750,00 SUB 211 

Aquisição de alimentação para realização de atividades do projeto 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 787,92 

SUB 211 

Contratação de agente local da TI Cachoeirinha para mobilização 
e acompanhamento das atividades 

Contratação Direta 
R$ 2.500,00 

SUB 216 

Contratação de agente local da TI Buriti para mobilização e 
acompanhamento das atividades 

Contratação Direta 
R$ 2.500,00 

SUB 216 

Contratação de agente local da TI Taunay-Ipegue para 
mobilização e acompanhamento das atividades 

Contratação Direta 
R$ 2.500,00 

SUB 216 

Contratação de agente local para acompanhamento e mobilização 
das atividades do projeto no território Terena e apoio no início e 
fechamento do projeto 

Contratação Direta 
R$ 5.000,00 

SUB 216 

Aquisição de materiais didáticos para as Oficinas e reuniões 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.500,00 

SUB 216 

Contratação de serviços para fornecimento de alimentação durante 
a realização de oficinas e reuniões 

Contratação Direta 
R$ 9.000,00 

SUB 216 

Contratação de Apoio Técnico Operacional Contratação Direta R$ 36.000,00 SUB 216 

Serviços de impressão de documento base com os diagnósticos 
para construção dos planos de gestão territorial e ambiental 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 15.000,00 
SUB 216 

Contratação de serviços de elaboração e diagramação de arte para 
documento base dos diagnósticos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.000,00 
SUB 216 

Contratação de serviços para fornecimento de refeições durante os 
mutirões de resgate das tradições 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.800,00 
SUB 218 

Aluguel de micro-ônibus/ônibus para transporte dos participantes 
dos mutirões de resgate das tradições 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.000,00 
SUB 218 

Contratação de apoio técnico operacional para acompanhamento 
das ações do projeto e fortalecimento da comercialização 

Contratação Direta 
R$ 31.935,00 

SUB 218 

Contratação de agente local para apoio nas atividades do projeto Contratação Direta R$ 17.742,00 SUB 218 

Aquisição de linha para bordado, diversas cores 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.000,00 

SUB 218 

Contratação de serviços para produção de folders, banners, sacolas 
de papel e caixas de papelão personalizadas. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 13.690,00 
SUB 218 

Aquisição de tecido de algodão e fibra de silicone 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 9.909,00 

SUB 218 

Aquisição de algodão orgânica cardado cru 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 25.000,00 

SUB 218 

Aquisição de um veículo, tipo pick-up 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 49.000,00 

SUB 224 

Aquisição de 2 motocicletas para atividades de vigilância 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 26.000,00 

SUB 224 

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação durante 1º 
encontro para capacitação em vigilância territorial, articulação e 
planejamento das ações 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 1.500,00 

SUB 224 
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Contratação de oficineiro da comunidade para ministrar 
capacitação sobre Plano de Gestão 

Contratação Direta 
R$ 1.200,00 

SUB 224 

Contratação de serviços de cozinheira para 1º encontro para 
capacitação em vigilância territorial, articulação e planejamento 
das ações 

Contratação Direta 
R$ 1.600,00 

SUB 224 

Aquisição de equipamentos para gestão do projeto e uso da 
brigada voluntária: Notebook, maquina fotográfica, gps, radio e 
lanterna 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.275,00 

SUB 224 

Aquisição de EPI's para brigada voluntária Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.595,00 
SUB 224 

Aquisição de uniforme para brigada 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.520,00 

SUB 224 

Aquisição de carne e farinha para alimentação durante as 
atividades do projeto 

Contratação Direta 
R$ 3.675,00 

SUB 224 

Contratação de Oficineiro para condução do Encontro dos 
Guardiões 

Contratação Direta 
R$ 2.400,00 

SUB 224 

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação durante 2º 
encontro de articulação e avaliação do plano de trabalho dos 
agentes ambientais 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 900,00 

SUB 224 

Contratação de serviços de cozinheira para 2º encontro de 
articulação e avaliação do plano de trabalho dos agentes 
ambientais 

Contratação Direta 
R$ 1.600,00 

SUB 224 

Contratação de serviços de cozinheira para encontro de 
sensibilização sobre PGTA com as lideranças, caciques e 
instituições 

Contratação Direta 
R$ 800,00 

SUB 224 

Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação durante 
encontro de sensibilização sobre pgta com as lideranças, caciques 
e instituições. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 900,00 

SUB 224 

Contratação de consultoria para elaboração de Plano de Gestão 
Territorial, Produtiva e Ambiental 

Consultoria Individual 
R$ 24.000,00 

SUB 241 

Aquisição de gêneros alimentícios para atividades do plano de 
gestão territorial e reuniões da associação sobre acompanhamento 
do projeto  

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 7.056,00 

SUB 241 

Contratação de instrutor Oficina de sobre Políticas Públicas 
relacionadas a direitos quilombolas  

Contratação Direta 
R$ 3.028,00 

SUB 241 

Contratação de instrutor para acompanhamento da implementação 
das tecnologias sociais  

Contratação Direta 
R$ 3.028,00 

SUB 241 

Contratação de agente local 1 para mobilização das atividades do 
projeto 

Contratação Direta 
R$ 12.600,00 

SUB 241 

Contratação de agente local 2 para monitoramento e multiplicação 
das atividades 

Contratação Direta 
R$ 7.800,00 

SUB 241 

Contratação de horas-máquina para implantação de tecnologias de 
barramento de água (barraginha) 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 19.800,00 
SUB 241 

Aquisição de bomba d'agua hidráulica e mangueira 32mm  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.880,00 

SUB 241 

Aquisição de material pedagógico para realização de atividades 
previstas no plano de gestão 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.520,00 
SUB 241 

Aquisição de ração inicial para pintinhos 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 2.750,00 

SUB 241 

Aquisição de pintainhos para implantação de sistema de produção 
de aves caipira 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.000,00 
SUB 241 

Aquisição de matrizes de porcos para caipira para implementação 
de sistema de produção de porcos caipiras 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 5.000,00 
SUB 241 

Aquisição de dois notebooks para estruturação da cooperativa 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 4.000,00 

SUB 250 

Contratação de apoio técnico operacional para execução das 
atividades do projeto 

Contratação Direta 
R$ 22.800,00 

SUB 250 

Aquisição de 02 caixa Plástica vazada 45 litros, 04 Balde Plástica 
com tampa, 0 decantador com torneira de 50 litros 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.300,00 
SUB 250 
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Aquisição de 05 Forrageiras, 03 Fornos para Torrefação e 12 
panelas de alumínio 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 20.440,00 
SUB 250 

Aquisição de 1200 Garrafas de vidros 500ml, 700 Garrafas de 
vidros 250ml + Tampas + Lacres, para Azeite de Babaçu 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.410,00 
SUB 250 

Aquisição de 30 kits de vestuário de uso feminino  
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 9.000,00 

SUB 250 

Aquisição de 12 Armários / Roupeiros,  10 estantes de ferro e 10 
Balanças digital 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 13.400,00 
SUB 250 

Aquisição de caixa de papelão e embalagem secundária 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 396,00 

SUB 250 

Contratação de serviços de impressão dos rótulos, livretos de 
receita e folders  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.075,00 
SUB 250 

Contratação de serviços de divulgação de spot de rádio, sobre a 
importância de preservação do meio ambiente 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.500,00 
SUB 250 

Contratação de Serviço para adequação do design e acabamento 
dos artesanatos 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.600,00 
SUB 263 

Aquisição de material de construção e acabamentos para reforma 
da casa de artesanato. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 25.000,00 
SUB 263 

Aquisição de alimentação durante a reforma da casa do artesanato 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.010,00 

SUB 263 

Serviços de locação de veículo 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.200,00 

SUB 263 

Contratação de apoio operacional para acompanhamento das 
atividades do projeto 

Contratação Direta 
R$ 1.390,00 

SUB 263 

Contratação de carpinteiro para reforma da casa de artesanato Contratação Direta R$ 2.720,00 SUB 263 

Contratação de encarregado de obra, para acompanhar a reforma 
da casa de artesanato 

Contratação Direta 
R$ 8.000,00 

SUB 263 

Contratação de mão de obra de pedreiro para reforma da casa de 
artesanato 

Contratação Direta 
R$ 10.880,00 

SUB 263 

Contratação de auxiliar de pedreiro para reforma da casa de 
artesanato 

Contratação Direta 
R$ 3.240,00 

SUB 263 

Aquisição de 5 mesas de plástico e 50 cadeiras de plástico sem 
braço para estruturação da casa de artesanato 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.500,00 
SUB 263 

Aquisição de Kit material didático  Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 600,00 
SUB 263 

Aquisição de materiais para confecção de artesanatos 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 21.000,00 

SUB 263 

Aquisição de equipamentos para estruturação da casa de 
artesanato: 2 armários de aço; geladeira comum 300l; bebedouro; 
fogão industrial, com forno à gás. 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 5.500,00 

SUB 263 

Aquisição de máquina de costura reta e máquina de costura 
overlock 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.900,00 
SUB 263 

Aquisição de polidor e lixadeiras para produção de artesanato 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.000,00 

SUB 263 

Aquisição de conjunto de talheres, pratos e copos para cozinha da 
casa de artesanato 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.000,00 
SUB 263 

Contratação de moderador (a) para as rodas de conversa Contratação Direta R$ 1.600,00 SUB 263 

Aquisição de ferramentas para produção de artesanato em madeira 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 12.000,00 

SUB 268 

Aquisição de máquina fotográfica 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 3.500,00 

SUB 268 

Contratação de oficineiro para realização de 3 oficinas de 
aperfeiçoamento do artesanato produzido 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 8.200,00 
SUB 268 

Contratação de profissional para construção de web site 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 5.500,00 

SUB 268 

Contratação de Apoio Operacional Contratação Direta R$ 12.000,00 SUB 268 

Aquisição de material de construção para construção do galpão 
para fabricação de artesanato e armazenamento da matéria-prima 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 14.637,00 
SUB 268 
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Contratação de mão de obra local (pedreiro) para construção do 
galpão 

Contratação Direta 
R$ 5.360,00 

SUB 268 

Aquisição de gêneros alimentícios para atividades do projeto 
(oficinas de comercialização) 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 4.000,00 
SUB 268 

Aquisição de material didático para realização de Oficinas 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 510,00 

SUB 268 

Contratação de mão de obra local (servente de pedreiro) para 
construção do galpão 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.600,00 
SUB 268 

Aquisição de material de construção para construção do galpão 
para fabricação de artesanato e armazenamento da matéria-prima 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.884,00 
SUB 268 

Contratação de serviços de filmagens para elaboração de 3 curtas 
sobre a produção de artesanato dos Myky 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 10.700,00 
SUB 268 

Contratação de consultoria para realização de planta baixa para 
construção da cozinha comunitária 

Consultoria Individual 
R$ 1.476,00 

SUB 2120 

Contratação de oficineiro/a para ministrar: Oficina de 
beneficiamento de frutos do cerrado e boas práticas de produção 
de alimento 

Shopping/Solicitação 
Cotação R$ 2.400,00  

SUB 2120 

Contratação de oficineiro/a para ministrar: Oficina de produção de 
doces e geleias, compotas, licores, bolos, quintadas e salgados. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.400,00  SUB 2120 

Contratação de serviços de pedreiro para construção da cozinha 
comunitária 

Contratação Direta R$ 16.500,00  SUB 2120 

Aquisição de materiais de construção, elétrico e hidráulico para 
construção da cozinha comunitária 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 50.000,00  SUB 2120 

Aquisição de materiais para estruturação da cozinha comunitária: 
pias inox industrial 1,30X60X90/Rasa, pias inox industrial 
1,30X60X90/funda, mesas inox com aço inoxidável, prateleira de 
aço, armário de aço. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 6.100,00  SUB 2120 

Aquisição de equipamentos para estruturação da cozinha 
comunitária: batedeira de aço inoxidável industrial, batedor 
shake\processador açai\tritura gelo sd 2015 de balcão; 2 
liquidificadores industrial  

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 2.350,00  SUB 2120 

Aquisição de fogão industrial a gás de baixa pressão com 6 bocas 
com forno 56 litros tampa de vidro embutido, 
coifas(exaustores)com dimensão horizontal máxima não superior 
a 120 cm 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.970,00  SUB 2120 

Aquisição de materiais para estruturação da cozinha comunitária: 
termômetro digital culinário, medidores de alimentos, jogo de faca 
inox, jogo de colher para cozinhar,  copo americano, faca de mesa 
de lamina fixa, Colheres de mesa, colher de sobremesa, prato de 
louça mesa, jogo de colher de plástico alimentício. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 1.658,00  SUB 2120 

Aquisição de freezer horizontal 385 litros, Geladeira 400 L, para 
estruturação de cozinha comunitária. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 7.000,00  SUB 2120 

Aquisição de touca de cozinha descartável, luvas térmicas de 
silicone, avental de cozinha, para estruturação da cozinha 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 295,00  SUB 2120 

Aquisição de balança digital, seladora automática industrial, 
despolpadeira de frutas 10 litros, seladora à vácuo. 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 8.270,00  SUB 2120 

Aquisição de equipamentos para estruturação da cozinha 
comunitária: Caldeirão alumínio Nº 40, caçarola alumínio Nº36, 
bacias de alumínio, frigideira grande, assadeira redonda, gamela 
de alumínio batido, canecão de alumínio, panela de alumínio 
batido, formas assadeiras retangulares, tachos beira alta preto aço 
carbono 8\12\23 litros, jogo de panelas, panela de pressão 20lts 
aço polido 

Shopping/Solicitação 
Cotação 

R$ 3.601,00  SUB 2120 

Aquisição de lixeiras e caixa térmica 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 1.020,00  SUB 2120 

Aquisição de botijão de gás completo 13kg 
Shopping/Solicitação 

Cotação 
R$ 500,00  SUB 2120 

 
 


