Edital 007.2013 - RETIFICAÇÃO
Cotação Prévia de Preços nº 02.2013
Convênio MTE/SENAES - SICONV - Nº 776108/2012.
Categoria: Melhor preço e técnica
O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio a Agricultura Familiar – Rede Terra, inscrito no
CNPJ 02.897.670.00001/88, retifica o Edital 007/2013 – Cotação Prévia de Preços 02/2013, em seu
TERMO DE REFERENCIA, no item 2 – Produtos, em virtude de ausência de especificação do
produto Elaboração do Manual de Boas Práticas no item: 2.2.2 e acrescentando o item 2.2.3 em
virtude de ausência de discriminação do item Catalogo de Divulgação de Produtos, passando a valer
as seguintes discriminações nos itens:
2.2.2. Geração de conteúdo para elaboração de manual de boas práticas com as lições de boas
práticas seguidas pela Rede Terra e empreendimentos associados, buscando a divulgação e
visibilidade da experiência na perspectiva de sensibilização e orientações a outras redes e
empreendimentos que desejem se constituir ou fortalecer. O conteúdo deverá ser gerado baseado na
pesquisa referente ao produto.
2.2.2.1 – Produto esperado: O produto deverá ser entregues por meio de produção bibliográfica,
baseada na pesquisa documental, documento que deverá ser entregue em 03 vias impresso e 03
vias digitalizado, com base nas informações geradas nas pesquisas documentais nos produtos
anteriormente produzidos. Sua extensão é variável, mas o ideal varia entre as 44 e 52 páginas ou
laudas, redigidas em papel A4, letra arial ou times new roman, tamanho 12 e duplo espaço de texto
(ou espaçamento 1,5), incluindo-se os anexos como tabelas, gráficos, listas de figuras e outros e
bibliográficos que sejam necessários, de acordo com o desenvolvimento do trabalho.

2.2.3

Elaboração de conteúdo do catálogo de divulgação dos produtos com produtos dos

empreendimentos de economia solidária apoiados pela Rede Terra, defendendo o acesso aos
recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais bem como saberes da comunidade.
2.2.3.1 - Produto esperado: O produto deverá ser entregues por meio de produção bibliográfica,
baseada na pesquisa documental, documento que deverá ser entregue em 03 vias impresso e 03
vias digitalizado, com base nas informações geradas nas pesquisas documentais nos produtos
anteriormente produzidos. Sua extensão é variável, mas o ideal varia entre as 22 e 26 páginas ou
laudas, redigidas em papel A4, letra arial ou times new roman, tamanho 12 e duplo espaço de texto
(ou espaçamento 1,5), incluindo-se as imagens dos empreendimentos e ou produtos e outros e
bibliográficos que sejam necessários, de acordo com o desenvolvimento do trabalho.

Cristalina, 12 de novembro de 2013.
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