
 
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 10/2013 

(SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE SUPORTE A EVENTOS 
FÓRUM MUNDIAL DE CIÊNCIA) 

 
 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:  
  

 Contratação de pessoa física para execução de serviço de coordenação de suporte a 
eventos, exclusivamente para a realização do Fórum Mundial de Ciência, a ser realizado 
entre 24 e 27 de novembro de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. 

 No formulário da proposta deverá ser especificado o preço por hora trabalhada. 

 O candidato deve ter experiência comprovada na prestação de serviços de coordenação e 
organização de eventos internacionais, tais como congressos, seminários e conferências na 
área de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 O candidato deve disponibilidade para viagens nacionais. 

 O orçamento, acompanhado do curriculum vitae e atestados de capacidade técnica que 
comprove experiência supracitada, deve ser enviado até as 15:00 horas do dia 7 de maio de 
2013, pelo endereço: Rua Anfilófio de Carvalho, 29 / 3 andar – Centro – Rio de Janeiro, RJ / 
CEP 20030-060, aos cuidados de Gabriella Fialho de Mello. Não serão aceitas propostas 
incompletas. 

 As propostas poderão ser encaminhadas por correio, assumindo a proponente o ônus 
quanto a extravio, não entrega ou qualquer outra circunstância que impeça o recebimento, 
na data e hora aprazadas, de sua oferta. 

 Aplica-se a este processo de escolha de empresa prestadora de serviço e à elaboração do 
contrato, como se aqui estivesse transcrito, o Regulamento de Bens e Serviços da Academia 
Brasileira de Ciência, disponível para os interessados, que declaram ter tido conhecimento 
do mesmo para elaboração de suas propostas. 

 Não será admitida a contratação de parentes de funcionário ou membros da ABC, em 
qualquer categoria. Serão considerados parentes os avós, pais, cônjuges, companheiros, 
filhos, irmãos, netos, sobrinhos e tios, diretos ou por casamento. 

 Não será admitida a contratação de pessoas vinculadas à qualquer prestador ou fornecedor 
de serviços da ABC. 

 
2. FATURAMENTO E PAGAMENTO:  
  

 Os serviços serão faturados após o término da realização do evento. É facultado a 
Academia Brasileira de Ciências, a realização de adiantamentos de remuneração, que 
totalizem até 50% do custo total, entre a data da assinatura do contrato e o fim do evento. 



 

 No preço estimado do serviço deverão estar inclusas todas as despesas administrativas 
para consecução do objeto, os encargos diretos e indiretos, impostos, taxas e 
contribuições, sendo vedado o repasse direto ou indireto de qualquer encargo ou tributo à 
ABC. 

 

 O pagamento será realizado em até 15 (quinze) dias úteis após a apresentação do Recibo 
de Pagamento Autônomo (RPA), o que somente será aceito após a aprovação,  
pela Academia Brasileira de Ciências, dos serviços prestados, mediante análise de RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES discriminando o número de horas trabalhadas, a ser visado pelo gestor do 
contrato. 

  
3. DEMAIS CONDIÇÕES:  
 

 O prazo para encaminhamento das propostas e demais documentos encerra-se às 15 horas 
do dia 9 de maio de 2013. 

 

 A contratação deverá ser feita com o profissional que apresentar o menor preço por hora 
trabalhada e for aprovado na avaliação técnica, conforme critérios próprios a serem 
utilizados pela Academia Brasileira de Ciências. 
 

 As propostas deverão ser enviadas no formulário, totalmente preenchido, conforme 
modelo do Anexo I. 

 
Rio de Janeiro, 2 de maio de 2013. 
 
 
Gabriella Fialho de Mello 
Gerente de Projetos 



ANEXO I 
 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
À 

Academia Brasileira de Ciências 

 
Apresentamos à V.Sª a nossa proposta de preços para Contratação de pessoa física para 

execução de serviço de coordenação de suporte a eventos, exclusivamente para a realização do 
Fórum Mundial de Ciência, a ser realizado entre 24 e 27 de novembro de 2013, na cidade do Rio de 
Janeiro, referente à Consulta de Preços com base no Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços 
n° 001/2007, conforme especificação constante no Termo de Referência nº 10/2013. 

 
O valor de nossa proposta, conforme quadro abaixo já inclui os encargos diretos e 

indiretos, impostos, taxas e contribuições, incluindo as que deverão ser suportadas pela 
contratada pela prestação dos serviços, aquisição dos produtos ou pela renda auferida. 
 

 Valor da hora trabalhada : R$ ____________(__________reais) 
 
O prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias, a contar da data da proposta.  
 
Os meus dados são: 
 
Nome completo: ______________________________________________ 
CPF nº: _________________________________________________ 
Identidade nº: ______________________ Emitida por: ________/____ em : ___/___/____ 
Inscrição no INSS/PIS ou NIT nº: ____________________________________ 
Número de dependentes: ________________ 
Endereço: _________________________________________________ 
Cidade:________________________ Estado: ____________________ 
Fone: ________________________ Fax: ________________________ 
CEP:  ______________________   Email: _____@__________________ 
Banco: ______ Agência: ______ Conta corrente: __________________. 
 
Local e data. 
 
________________________________ 
Assinatura do prestador 

 


