
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS - Nº 072/2023 

Acesso ao edital completo através do e-mail credenciamento@funpar.ufpr.br 

 

Público: Técnicos especializados em aplicação de questionários fechados, 
atendimento e comunicação com diferentes públicos.  

Projeto: UFPR – TED INCRA – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA e, novos termos que 
futuramente vierem a ser formalizados 

Vigência do credenciamento: 24 meses 

Pagamento por horas de serviço: R$60,00/hora (previsão de 8.000 horas de apoio 
no período de 12 meses para a equipe toda contratada) 

* Demandas com deslocamento, hospedagem e alimentação custeadas pelo 
prestador de serviços 

Atividades: Apoio em levantamento de dados com atendimento e comunicação com 
o público em projetos de assentamento do INCRA selecionados para o Termo de 
Execução Descentralizada (TED INCRA/UFPR). Convocação conforme demanda do 
projeto 

*Contratação na modalidade Nota Técnica (item 2 do edital) 

Condições de participação (item 3 do edital):  

 Pessoas jurídicas 

Qualificação técnica (item 6.3 do edital): 

 Experiência em levantamentos de campo, aplicação de questionários 
fechados, atendimento e comunicação com diferentes públicos; 

 Graduação concluída ou em andamento (mínimo 3º período concluído) em: 
engenharia cartográfica e agrimensura, geografia, gestão ambiental, ciências 
ambientais, agronomia, agroecologia, ciências sociais, serviço social, 
administração, administração pública, direito, economia e história. 

 Experiência em condução de veículos - Carteira de habilitação B 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

O processo de credenciamento se dará em 4 etapas (conforme item 8 do edital)  

Entrevista a ser realizada através de convocação no portal da FUNPAR (item 6.3 do 
edital) 

Documentação necessária em PDF (item 6 do edital):  

 Proposta Comercial (incluir proposta de preço) – Anexo III;  
 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União;  

 Certificado de Regularidade do FGTS;  
 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede da 

empresa;  
 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  
 Registro comercial no caso de empresa individual;  
 Sendo a empresa microempresa ou empresa de pequeno porte - Certidão 

expedida pela Junta Comercial de seu domicílio sede;  
 Declaração para Fins de Habilitação (Anexo I);  
 Declaração de ciência que as atividades de campo serão desenvolvidas em 

assentamentos rurais do INCRA no estado do Paraná (Anexo VI);  
 Documentos que comprovem o conhecimento técnico necessário;  
 Minuta de Contrato (Anexo VII) 

Envio proposta e documentação: E-MAIL: credenciamento@funpar.ufpr.br, título 
do e-mail deve constar “credenciamento serviços técnicos especializados – LOTE 2”. 

 

Dúvidas e esclarecimentos através dos e-mails: 

ted_incra@ufpr.br 

 

 

 


