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da Vice Prefeita

TERMO DE REFERENCIA
•

OBJETIVO:

O objetivo

e dar continuidade

aos Programas: Projeto Avance do Mar, Projeto Zona Rural e Projeto

Zona de Processamento de Exportacao (ZPE). lniciados em 2018 cuja finalidade

e

desenvolver

atividades tecnicas - cientlfico para amenizar o continua avanco do mar, implantar melhorias na
agricultura familiar, articular projetos e privatizar o que esteja na ZPE Pecern, dentro dos limites
territoriais que cornpoern o municipio de Caucaia.

•

FINALIDADES:

Projeto Avanco do Mar:
Articular e programar um planejamento estrateqico, com politicas publicas, acoes e projetos sabre
a responsabilidade do municipio de Caucaia, com os 6rgaos publicos. privados e sociedade civil,
para amenizar o convivio do avanco do mar, bem corno, propor intervencoes urbanisticas viaveis e
aproveitando as potencialidades do lugar.

Projeto Zona Rural:
Articular e implantar politicas publicas, acoes e projetos sabre a responsabilidade do municipio de
Caucaia, com os 6rgaos publicos e privados para melhorar convivio com o semiarido nordestino,
bem como, implantar melhorias na agricultura, pecuaria e no agroneg6cio.

Zona de Processamento de Exportacao (ZPE):

lmplantar
municipio

e articular politicas
de Caucaia,

com

publicas,
6rgaos

acoes e projetos

pubticos e privados

sobre a responsabilidade
que

estejam

na Zona

Processamento de Exportac;ao (ZPE) Pecem, dentro do limite territorial deste municipio.
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NECESSIDADES:

Para dar continuidade a execucao dos projetos citados, executados pelo Gabinete da Vice Prefeita
do Municipio de Caucaia, sendo necessario o credenciamento de pessoa fisica para as seguintes
vagas:

Projeto Avanco do Mar:

FUN CAO

QUANTIDADE DE VAGAS

GESTOR DE PROGRAMA

01

COORDENADORDEPROGRAMA

02

Projeto Zona Rural:

FUN CAO

QUANTIDADE DE VAGAS

GESTOR DE PROGRAMA

01

COORDENADOR

DE PROGRAMA

Zona de Processamento de Exportacao (ZPE):

FUNCAO

QUANTIDADE DE VAGAS

GESTOR DE PROGRAMA

02

COORDENADOR

02

DE PROGRAMA
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Projeto Avanco do Mar:

• GESTOR DE PROGRAMA
Atribulcoas:
- Prestar assessoria nas questoes relacionadas aos impactos ambientais causados pelo avanco do
mar no literal no municfpio de Caucaia;
- Analisar docurnentacao legal ambiental disponivel, documentos, trabalhos acadernicos e
tecnicos, registros, licencas, procedimentos e instrucoes de trabalho ambientais e implantacao de
empreendimentos nas zonas costeiras relaclonadas a esse estudo;
- Apresentar projetos e solucoes que visem a dtminuicao do impacto sobre o meio ambiente no
literal de Caucaia bem come sua recuperacao e preservacao.

Qualifica~ao tecnica:

•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA) e/ou Declaracao
fornecida pela INSTITUl<;Ao, na area de Administracao:

•

Cornprovacaode expertencia na area de AdmtnistracaoPublica:

•

Cornprovacao atraves de certificados de curses de conhecimento na Lfngua lnglesa;

• COORDENADORDEPROGRAMA
Atribui~oes:

- Colaborar na pesquisa e producao de conteudo dos relat6rios;
- Participar de eventos reunioes e atividades pertinentes e afins ao estudo;
- Fazer acompanhamento dos meios de comunicacao, elaborar "clippings" e sugerir pautas de
trabalho baseadas em noticias relevantes e atualizadas.
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Qualifica~ao Tecnica:

•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA) e/ou Oeclaracao
fomecida pela INSTITUl<;Ao. nas areas de arquitetura e urbanismo e Adrninistracao de
empresas;

•

Cornprovacaoatraves de certificados de cursos de conhecimento em lnforrnatlca baslca:

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fomecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atlvldade/servicocompatlvel com o objeto do presente credenciamento.

Proieto Zona Rural:
•

GESTOR DE PROGRAMA

Atribuicoes:
- Prestar assessoria no arnbito das atividades ligadas a zona rural;
- Pesquisar, definir pautas, elaborar, redigir, revisar e apresentar relat6rios tecnicos das atividades
mensais, contemplando inclusive, suqestao de alteracoes nas areas rurais visitadas;
- Participar de eventos, reunioes e atividades pertinentes aos estudos realizados;

Qualifica~ao Tecnica:
•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA) e/ou Declaracao
fornecida pela INSTITUl<;Ao, na area de Agronomia;

•

Certificado de P6s gradua9ao na area de Meio ambiente;

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fomecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atividade/servicocompativel com o objeto do presente credenciamento.
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• COORDENADORDEPROGRAMA
Atrlbulcoes:
- Elaboracao de estudos e levantamento estrateqico das condicoes ambientais e sanidade animal
nas localidades rurais;
- Acompanhar de acordo com a localidade, quais os cuidados com animais criados e realizar
consultoria ao pequeno produtor;
- Sugerir projetos e solucoes que visem o desenvolvimento das comunidades rurais;

Qualificacao Tecnica:

•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA) e/ou Declaracao
fornecida pela INSTITUl<;AO, na area de Medicina Veterinaria:

•

Cornprovacaode P6s gradua9ao em veterinaria ou agronomia

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fomecido por pessoa jurfdica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
ativldade/servico compativel com o objeto do presente credenciamento.

Zona de Processamento de Exportacao (ZPE):

• GESTOR DE PROGRAMA
Atribuicoes:
- Coordenar as acoes do grupo e assessorar juridicamente as ideias e futuras atividades ligada a
Zona de Processamento (ZPE) pelo municipio;
- Pesquisar, definir pautas, elaborar, redigir, revisar e apresentar relat6rios tecnlcos das atividades
mensais relacionadas ao programa;
- Participar de eventos, reunioes e atividades pertinentes aos estudos realizados;
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Qualificac;ao tecnica:
Direito:

•

Certificado

de ensino

superior

reconhecido

pelo MEC

(DIPLOMA)

e/ou Declaracao

fomecida pela INSTITUl<;Ao, na area de Direito;
•

Cornprovacao de experiencia na area de Direito Publico:

•

Cornprovacao atraves de certificados de cursos de conhecimento na Lingua lnglesa;

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO

ANTERIOR,

fomecido par pessoa jurfdica de direito

publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atlvidade/servico compativel com o objeto do presente credenciamento.

Engenharia Civil:
•

Certificado

de ensino

superior

reconhecido

pelo MEC

(DIPLOMA)

e/ou Oeclaracao

fomecida pela INSTITUl<;AO, na area de Engenharia Civil;
•

Cornprovacao de experiancla na area de Praticas Construtivas;

•

Cornprovacao atraves de certificados de cursos de conhecimento na Lingua lnglesa;

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO

ANTERIOR, fomecido par pessoa jurldica de direito

publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
ativldade/servico compatlvel com o objeto do presente credenciamento.

•

COORDENADORES DE PROGRAMA

Atribuicoes:
- Prestar

assessorias

relacionadas

ao

comercio

exterior

e atividades

para

a

Zona

Processamento de Exporta9ao (ZPE), juridicas e viabilidade de projetos.
- Colaborar nas pesquisas e producao de conteudo dos relat6rios relacionados ao programa;
- Participar de eventos reunioes e atividades pertinentes e afins ao estudo;

de
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Qualificacao tecnlca:

Direito:
•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA) e/ou Declaracao
fornecida pela INSTITUl<;AO, nas areas de Direito;

•

Cornprovacao de P6s gradua9ao nas areas de direito;

•

Comprovacao atraves de certificados de cursos de conhecimento na Lingua lnglesa;

•

Cornprovacao atravss de certificados de cursos de conhecimento em intormatica basica:

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fomecido por pessoa jurfdica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atlvidade/servico compativel com o objeto do presente credenciamento.

Administracao:
•

Certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC (DIPLOMA)

e/ou Declaracao

fomecida pela INSTITUl<;AO, na area de Cornercio Exterior;
•

Cornprovacao de P6s gradua9ao nas areas de cornercio exterior;

•

Cornprovacao atraves de certificados de cursos de conhecimento na Lingua lnglesa;

•

Cornprovacao atraves de certificados de cursos de conhecimento em informafica basica:

•

DECLARA<;AO DE DESEMPENHO ANTERIOR, fomecido por pessoa jurfdica de direito
publico ou privado, que comprove que o preposto esteja realizando ou tenha realizado
atividade/servico compatfvel com o objeto do presente credenciamento.
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CUSTO DOS PROGRAMAS

Projeto Avanco do Mar:
I

QTD

I VL TOTAL

FUNCAO

VAGA

UND

MESES

VL MENSAL

Gestor de Programa

01

M S
M~S

12

R$ 5.000,00

R$ 60.000,00

I 12

I R$ 3.000,00

R$ 72.000,00

Coordenador

de

02

program a

I R$ 132.000,00

: Total:

l
•

Projeto Zona Rural:
QTD
FUNCAO

VAGA

UND

MESES

VL MENSAL

Gestor de Programa

01

M~
MES

12

R$ 5.000,00

I R$ 60.000,00

12

R$ 3.000,00

R$ 72.000,00

Coordenador

de

02

VL TOTAL

programa
Total:

R$ 132.000,00

j

Zona de Processamento de Exportacao (ZPE):
~D

l

FUNCAO

VAGA

UND

Gestor de Programa

02

M~S

Coordenador
programa
Total:

de

02

M~S

I

I VL TOTAL

MESES

VL MENSAL

12

R$ 5.000,00

R$ 120.000,00

R$ 3.000,00

R$ 72.000,00

+---

12

I

R$ 192.000,0000
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CUSTOTOTAL
ORD

PROGRAMA

QTD

I MESES
01

Programa Avance do

12

DES PESA

I ESTIMADA

MENSAL

TOTAL

R$:

R$:

R$:

132.000,00

132.000,00

132.000,00

Mar
I

02

Programa Zona Rural

12

IR$:

IR$·
. 13~.000,00

132.000,00
03

Programa ZPE

12

R$:
1192.000,00

R$:
132.000,00

R$:

R$:

192.000,00

192.000,00

TOTAL:

R$ 456.000,00

O custo total dos Programas Avance do Mar, Zona Rural e Zona de Processamento de Exportacao
para o exercicio

de 2019 estao com orcarnento previsto em R$ 456.000,00 (quatrocentos

e

cinqi.ienta e seis mil reais).

•

DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes dos Programas Avance do Mar, Zona Rural e Zona de Processamento
de

Exportacao

correrao

04.122.0004.2.00?PROJETO/INTEGRA<;AO

por

conta

da

dotacao

orcarnentaria

- A<;Ao DO GABINETE DA VICE PREFEITA COM A

POPULA<;AO CAUCAIENSE, elemento de despesas n° 33.90.36.00.

Caucaia, 10 de janeiro de 2019.

