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Chamada FAP nº 07/2021 
 

  

CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, inscrita no CNPJ nº 

04.575.883/0001-19, convida empresas especializadas em consultoria e gestão 

de recursos humanos, para apresentação de proposta, conforme Termo de 

Referência disponível  no site:  

http://www.fundacaoastrojildo.org.br/chamadas-de-propostas-2021/  

As propostas e documentações deverão ser enviadas até o dia 16 de novembro 

de 2021, para o e-mail fundacaoastrojildo@gmail.com – com o assunto: 

Consultoria e Gestão de Recursos Humanos 

 

 

                       Brasília, 06 de novembro de 2021. 

 

 

 

GUSTAVO L. DA SILVA 

Gerente Administrativo 

Fundação Astrojildo Pereira 

 

 

 

 

http://www.fundacaoastrojildo.org.br/chamadas-de-propostas-2021/
about:blank


 
 

Fundação Astrojildo Pereira - CNPJ: 04.575.883/0001-19 
SEPN 509 BLOCO D LOJAS 27/28 – EDIFÍCIO ISIS - 70750-504 - ASA NORTE – BRASÍLIA/DF 

FONE: (61) 3011-9300 – (61) 3224-2269 
www.fundacaoastrojildo.com.br 

Página 2 de 3 
 

TERMO DE REFERÊCIA PARA SELEÇÃO DE CONSULTORIA EM GESTÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. OBJETIVO 

Constitui objeto do presente Termo de Referência a cotação de preços para 

contratação de empresa especializada em consultoria e gestão de recursos 

humanos para avaliação de desempenho e levantamento das necessidades 

de treinamento para funcionários da Fundação Astrojildo Pereira. 

2. PRINCIPAIS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 
 

a) Avaliação de desempenho de 12 funcionários da FAP; 

b) Levantamento e especificações das necessidades de treinamento, tanto 

coletiva como individual. 

 

3. CRITERIOS PARA SELEÇÃO E ESCOLHA DA PROPOSTA 
VENCEDORA. 
 

a)  Análise de Currículo da Empresa (Portfólio) 

b) Menor preço cotado para execução dos serviços, dentre as empresas que 

preencham os requisitos legais e de experiência. 

 

4. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO 
 

a) Contrato na modalidade de prestação de serviços, em consonância com 

este Termo de Referência; 

b) O pagamento será efetuado em duas parcelas, sendo a primeira de 30% 

do valor total contratado, no início do trabalho, mediante apresentação de 

Nota Fiscal pertinente e a segunda e última parcela no montante de 70% 

do valor contratado, após a entrega dos serviços e aceitação pela FAP. 
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5. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS 

As propostas devem ser entregues até o dia 16 de novembro de 2021, via e-

mail: fundacaoastrojildo@gmail.com – identificadas como: Consultoria e 

Gestão de Recursos Humanos. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

a) A Empresa contratada se responsabiliza pela confidencialidade dos 

dados obtidos na execução dos serviços, bem como pela qualidade, 

organização, pontualidade, lisura e legalidade do serviço prestado 

b) O Superintendente Geral da FAP será o responsável pelo 

acompanhamento da execução do Contrato. 

c)  A Administração da FAP poderá revogar a presente seleção, no todo ou 

em parte, por conveniência administrativa ou interesse público, sem que 

caiba aos proponentes direito à indenização. 

d) Quaisquer informações adicionais deverão ser solicitadas, via e-mail, á 

Fundação Astrojildo Pereira. 

 

 

Brasília, 06 de novembro de 2021. 
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