NOTA TÉCNICA

BRASÍLIA 28 DE MAIO, 2020
Orientações para execução de recursos e realização de Prestação de Contas dos
projetos apoiados pelo Fundo Promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais
PPP-ECOS, com apoio do Fundo Amazônia - contrato Nº 18.2.0488.1

1 - APRESENTAÇÃO
A presente Nota Técnica informa os parâmetros técnicos que deverão orientar as
organizações beneficiárias do Fundo de Promoção de Paisagens Produtivas Ecossociais PPP-ECOS para execução financeira e prestação de contas, inclusive “tomada de preço”,
procedimento fundamental para uma boa execução de recursos.
Após detalhar as especificações do produto ou serviço que será adquirido, realizar uma boa
pesquisa de preços serve para garantir maior eficiência e impessoalidade na aplicação dos
recursos do seu projeto.

2 - ORIENTAÇÕES
São apresentadas as informações complementares para prestação de contas, bem como,
o registro dos casos excepcionais, que podem dispensar a cotação de preços, desde que
devidamente registrado e fundamentado. Além disso, inclui informações para execução de
capital de giro.
Importante destacar que para seleção de um serviço ou produto, a regra geral é a “tomada
de preços”. Porém, além do valor, outras condições são determinantes para a escolha, como
credibilidade, pontualidade, garantia, etc. Para isso, exige-se uma nota explicativa sobre o
motivo da escolha - qualificar/descrever o diferencial da expertise técnica e experiência, por
exemplo.
Estas informações são apresentadas a partir das categorias de despesas previstas nos
orçamentos dos projetos do PPP-ECOS, a saber:
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2.1 - PESSOAL
Equipe Técnica: no caso em que os técnicos a serem contratados já fazem parte do quadro
técnico da organização, será permitido contratar sem realizar a tomada de preços, desde
que, a remuneração não ultrapasse o piso da categoria relacionada à atividade prevista
pelo órgão de extensão rural da região - a exemplo da Empresas de Assistência Técnica dos
Estados (EMATER) - e outros contratos firmados pela ANATER e/ou associação que represente
profissionais que exerçam a mesma atividade ou similares na região.
Nos casos em que o profissional ainda não faça parte do quadro técnico da organização,
deverá ser elaborado o termo de referência e publicado ou divulgado de forma ampla. A
seleção deverá ser feita com a análise de, pelo menos, três propostas. Caso, eventualmente,
a organização não receba três propostas para análise, essa informação deverá ser registrada
por escrito e enviada ao ISPN junto à prestação de contas.

2.2 - SERVIÇO DE TERCEIROS

2.2.1 - SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (PF).
É obrigatória a tomada de preços para prestação dos serviços, por meio de divulgação ampla
de termo de referência e análise comparativa de, no mínimo, 3 propostas, considerando
critérios de qualificação técnica para o serviço e preço.
Eventualmente se a organização não receber três propostas, poderá realizar a seleção com as
propostas recebidas, desde que preenchidos os requisitos solicitados no termo de referência
e ainda, a justificativa ser registrada por escrito.
Casos excepcionais, que dispensam cotação de preços:

I.

Para realização de serviços pontuais, realizados por membros das comunidades
(cozinheira, barqueiro, diarista de campo, etc), é dispensada a tomada de
preços, mas o valor da diária de prestação de serviços deverá ser equivalente à
praticada na região. Para tanto, será solicitado documento que ateste os valores
de serviços comunitários, por instituições com credibilidade, órgãos públicos,
sindicatos de trabalhadores rurais, organizações indígenas e indigenistas, por
exemplo.
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II.

III.

Serviços emergenciais e pontuais, desde que o valor do serviço/contrato não
ultrapasse o total de R$ 500,00 (quinhentos reais), desde que correspondam aos
valores praticados na região.
Serviços que requeiram pessoas com notório saber ou com conhecimentos
específicos da comunidade ou da região, desde que correspondam aos valores
praticados na região: o valor da remuneração não pode ultrapassar R$ 1.300,00
(mil e trezentos reais) mensais e o período do serviço/contrato poderá ser de,
no máximo, 3 meses.

2.2.2 SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA (PJ)
É obrigatória a tomada de preços para prestação dos serviços de pessoas jurídicas, por
meio de divulgação ampla de termo de referência e análise comparativa de, no mínimo, 3
propostas, considerando critérios de qualificação técnica para o serviço e preço.
Eventualmente, se a organização não receber três propostas, poderá realizar a seleção com as
propostas recebidas, desde que preenchidos os requisitos solicitados no termo de referência
e ainda, a justificativa ser registrada por escrito na prestação de contas ao ISPN.
Casos excepcionais, que dispensam cotação de preços:

I.

Serviços emergenciais e pontuais, desde que o valor do serviço/contrato não
ultrapasse o total de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2.3 - MATERIAL DE CONSUMO
Será solicitada a tomada de preços para os materiais de consumo, com a apresentação de, no
mínimo, 3 propostas.
Nos casos de fornecimento regular (combustível, papelaria, alimentação, etc), será solicitada
a realização de tomada de preço ANUAL (a primeira no início do projeto, e depois a cada ano
de execução do projeto) para a escolha do fornecedor ao longo do projeto.
Novas cotações poderão ser feitas sempre que se fizer necessário. Nos casos em que,
eventualmente, não seja possível reunir 3 cotações, por não haver fornecedores no município
deverá ser apresentada uma justificativa.
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São casos de exceção, isentos de cotação de preços:

I.

A aquisição de produtos alimentícios comunitários, caracterizada como cesta
de alimentos, para realização de eventos na comunidade, será dispensada a
exigência de tomada de preço, desde que os valores sejam compatíveis com
os valores praticados no mercado, com valor máximo de aquisição de até:
R$1.000,00 (mil reais).

Observação: Para os casos onde a prefeitura municipal realiza compras públicas,
utilizar lista de preços da prefeitura local/regional como referência de preços.
II.

Despesas com combustível, em situação de trânsito para a realização de
atividade do projeto, também ficam dispensadas de cotação de preços. Informar
na prestação de contas se o abastecimento ocorreu durante deslocamento para
outro município/estado.

2.4 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Será solicitada a tomada de preços para os materiais de construção, com a apresentação de,
no mínimo, 3 propostas, considerando o menor preço para o conjunto dos materiais a serem
adquiridos.
Nos casos em que, eventualmente, não seja possível reunir 3 cotações, por não haver
fornecedores no município deverá ser apresentada uma justificativa.

Observação:
1. Será solicitada a cotação uma única vez da lista dos materiais necessários, e,
sempre que necessário, poderá utilizar o mesmo canal de fornecimento.
2. Nos casos em que não haja a disponibilidade de algum produto em estoque,
fica dispensada a aquisição no estabelecimento cotado, desde de que o valor
não seja superior ao verificado na tomada de preço.
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2.5 - VIAGENS E DESLOCAMENTOS
Será solicitada a tomada de preços para a compra de passagens aéreas, cotação de ônibus e
vans, com a apresentação de, no mínimo, 3 propostas ou justificativa de não apresentação.
São casos de exceção, isentos de cotação de preços:

I.

Passagens de ônibus, vans, barcos, balsas, transporte de linha, pedágio, táxi,
trem, deve ser apresentado o cupom ou recibo de pagamento.

Observação: No caso de pagamentos de diárias de deslocamento, a organização
deverá apresentar um documento com sua política de viagem, padronizando os
valores praticados.

2.6 - MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
Será solicitada a tomada de preços para aquisição de materiais e equipamentos, com a
apresentação de, no mínimo, 3 propostas. Caso não seja possível obter propostas de 3
fornecedores diferentes é necessário apresentar uma justificativa.

Observações:
1. Sempre que a consulta for realizada em sites, orienta-se a verificação em
relação a confiabilidade do fornecedor. Deverão ser apresentadas as páginas
impressas com as cotações dos produtos pesquisados.
2. A tomada de preço deve levar em consideração o valor do produto e o valor
do frete para a entrega do mesmo até a sua cidade.
3. Para a aquisição de ferramentas deve-se elaborar uma lista dos produtos e
utilizar o método de cotação global dos preços, para verificar o menor valor do
conjunto.
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2.7 - CAPITAL DE GIRO
É o recurso financeiro que pode ser utilizado para cobrir a necessidade de fluxo de caixa do
seu empreendimento. Com ele é possível financiar o ciclo operacional das atividades que
demandam recursos imediatos, para cobrir despesas como compra de matéria-prima.
Esse recurso será aportado à organização beneficiária, de acordo com o previsto no
orçamento do projeto.
A compra de matéria-prima dos beneficiários é isenta de cotação de preço, mas os preços
a serem praticados devem ter como base os valores praticados no mercado local/regional.
Considerar como referência os valores praticados pelas compras públicas do município
(PNAE) ou os pelos valores da Conab (PAA e PGPMBio).
A comprovação deverá ser feita por meio de recibos ou notas fiscais e devem ter registrado
quem vendeu, quando, a quantidade comercializada e valor recebido.
As organizações que previram capital de giro em seus projetos devem apresentar um Plano
de Aplicação do recurso, a ser acompanhado pelo coordenador e o ponto focal do projeto.

2.8 - SERVIÇOS DISPENSADOS DE COTAÇÃO
»
Serviços prestados por órgãos públicos (taxas e impostos para registros e licenças de
agroindústria e veículos).
»

Prestação de serviço como Correios, Cartórios;

»

Serviços prestados por agentes financeiros (Taxas Bancárias)

Caso ocorram dificuldades ou dúvidas sobre os procedimentos acima, não hesite
em conversar com o ponto focal do seu projeto!
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CONHEÇA MAIS:
ISPN.ORG.BR
CERRATINGA.ORG.BR
CAPTA.ORG.BR
FACEBOOK.COM/ISPNBR
TWITTER.COM/ISPN_BRASIL
INSTAGRAM.COM/ISPN_BRASIL
YOUTUBE.COM/INSTITUTOSPN

