
 
 

 

 

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2022. 

 

 

CHAMADA AO PROJETO 003/2022 

 

 

Contratação de prestação de serviço de pessoa jurídica (PJ) para execução de atividades 

em Projeto do Instituto Prístino. 

 

 

1- Identificação: 

 

Contratação de prestação de serviço de pessoa jurídica (PJ) para execução de atividades em 

Projeto do Instituto Prístino em cooperação técnica com o Ministério Público do Estado de 

Minas Gerais (MPMG) e instituições parceiras. Essa contratação tem respaldo na Lei da 

Terceirização de serviço 13.429/2017. 

 

2- Serviços: 

Contratação de aproximadamente 720 horas técnicas, sendo estimada por volta de 120 horas 

mensais por seis meses. Dentro desse pacote de horas serão desempenhadas as principais 

atividades: 

a) Leitura crítica e analítica de documentação técnica e/ou administrativa para instrução 

dos trabalhos a serem realizados; 

b) Análises de dados espaciais;  

c) Obtenção, processamento e tratamento de imagens de satélite de bases de dados 

públicas; 

d) Elaboração de mapas temáticos;  

e) Execução de análises geoespaciais;  

f) Obtenção, tratamento, normalização, geração e manutenção de base de dados espaciais;  

g) Elaboração de relatórios técnicos. 

h) Participação de reuniões. 

 



 
 

 

 

Para melhor andamento dos trabalhos, a prestação de serviços será realizada, 

primeiramente, na sede do Instituto Prístino e, posteriormente, com a possibilidade de 

ocorrer em um segundo local de trabalho, ambos em Belo Horizonte. 

 

3- Qualificação da Pessoa Jurídica: 

 

a) CNAE compatível com os serviços a serem executados; 

b) Ter sede na região metropolitana de Belo Horizonte; 

c) Ter experiência em trabalhos de geoprocessamento. 

 

Os serviços acima descritos serão desempenhados por pessoa jurídica que deverá indicar um 

profissional que apresente as qualificações a seguir: 

 

a) Graduação em Geografia; 

b) Registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e habilitação 

para emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica referente à atividade de 

Geoprocessamento; 

c) Experiência profissional: experiência mínima de 03 (três) anos em trabalhos de 

geoprocessamento; 

d) Experiência intermediária com os softwares ArcGis Desktop, QGIS, Google Earth e 

softwares do Office (principalmente Excel e Word). 

 

4- Como se candidatar: 

Encaminhar proposta comercial de prestação de serviço, exclusivamente via e-mail, e currículo 

profissional para o endereço chamadaprojeto03-2022@institutopristino.org.br, até 23:59 

horas do dia 21 de setembro de 2022. As propostas deverão limitar-se ao valor máximo de 

R$43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos reais).  

Poderão ser marcadas entrevistas remotas, em dia e horário previamente combinado com a 

empresa e/ou o profissional habilitado, para alinhamento da proposta. 



 
 

 

 

5- Método de avaliação: 

A seleção irá considerar a qualificação técnica, o valor da proposta comercial, a entrevista e a 

experiência. A Pessoa Jurídica selecionada será convidada para as negociações subsequentes. 

 

6- Coleta de dados – Currículos: 

O currículo será coletado para fins específicos de seleção, portanto, o candidato deverá fornecer 

apenas as informações solicitadas ou aquelas que ele entende serem úteis para um primeiro 

contato. Os currículos serão armazenados por 1 (um) ano em nossa base de dados e excluídos 

após esse prazo.  

Caso algum candidato queira que o currículo seja eliminado de nossa base de dados antes do 

período mencionado, enviar e-mail solicitando a exclusão para 

contato@institutopristino.org.br. 

 

mailto:contato@institutopristino.org.br

