
 

 

 

 

CONSULTA DE PREÇOS Nº 032/23 

EMPRESA: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

Solicitamos o orçamento de preços para contratação de serviços abaixo discriminado. 

A respectiva proposta de preços deverá ser encaminhada por e-mail 

contratacaodiretaibitinga@gmail.com dentro de 03 (três) dias úteis a partir da publicação desta. 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

Contratação para prestar apoio técnico ao CMDCA do município de Ibitinga/SP para realizar eleição de 

Conselheiros Tutelares através de processo de escolha unificada.  

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Prestar apoio técnico ao CMDCA de Ibitinga/SP durante todas as etapas do processo eleitoral através 

de: reuniões presenciais e online, fornecimento de orientação sobre respostas nos casos de recurso, 

fornecimento de modelos de atas, realizar reunião de orientação aos mesários que irão atuar no dia do 

pleito, fornecimento de modelo de planilha de apuração de votos, fornecimento de modelo de cédulas 

de eleição, orientação sobre organização dos locais de votação, assessorar o CMDCA de Ibitinga/SP no 

dia da eleição com a disponibilização de Equipe especializada em sistema de plantão à distância.  

Realização de curso de formação inicial aos candidatos com 8 horas de duração sobre ECA, atribuições 

e rotina de funcionamento do Conselho Tutelar, sendo que nesta formação haverá exposição dialogada, 

trabalhos em grupo e estudos de caso, com fornecimento de apostilas individuais aos participantes.  

Elaboração, impressão, aplicação e correção de questões de múltipla escolha bem como questões 

dissertativas acerca de conhecimentos específicos e fornecimento dos resultados obtidos, conforme 

determina a Lei Municipal. 

 

3. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 

• Prestar apoio técnico à Comissão eleitoral do CMDCA de Ibitinga/SP durante toda a etapa de 

organização do processo eleitoral;  

• Cumprir o cronograma definido conjuntamente com o CMDCA de Ibitinga/SP; 

• Disponibilizar profissionais qualificados para realizar os diferentes produtos contratados; 

• Fornece material didático, apostilas, caderno de questões aos participantes; impressão de 

cédulas; 

• Custear as despesas com alimentação, transporte da equipe, pagamento de Recursos Humanos 

e encargos sociais da equipe. disponibilizada.  

Ibitinga/SP, 24 de março de 2023. 

 

___________________________                                     ______________________________ 

RAFAEL JACOB CAMARGO        Responsável pela empresa 

Departamento de Compras e Licitações 

mailto:contratacaodiretaibitinga@gmail.com

