EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 02/2015/ AC FSA CAIXA nº
0072.064/2012.caatinga
Contratação de Empresa ou Instituição Especializada

Informações Gerais
Objetivo: Contratar empresa especializada para desenvolver uma maquete virtual referente ao
processo produtivo do gesso, com foco em Boas Práticas de eficiência energética.
Data para envio da proposta: até 30 de julho de 2015.
Produto: Maquete virtual com passeio virtual de uma empresa modelo de Produção do Gesso com
representação do processo produtivo e narração.
Tempo do vídeo: Vídeo com duração de 5 a 7 minutos.
Entrega do produto: 3 meses a contar da contratação da empresa.
Atividades
Atividades a serem realizadas:
- Visitar 04 empresas de produção do gesso localizada no Polo Gesseiro do estado de Pernambuco a
ser definidas pelo CEPIS (Centro Produção Industrial Sustentável) para medições dos equipamentos
e layout que será apresentado na maquete.
- Participar de reunião (quantas forem necessárias) com técnicos do CEPIS e coordenador do
projeto Eficiência Energética e Produção Mais Limpa da Cadeia Produtiva do Gesso/Fundação
Araripe, para discussão do andamento do trabalho e dos possíveis ajustes a serem feitos. Local:
Escritório do CEPIS em Campina Grande-PB.
- Participar de 02 reuniões no Polo Gesseiro com o Gestor e demais financiadores do projeto de
Eficiência Energética e Produção Mais Limpa da Cadeia Produtiva do Gesso/Fundação Araripe,
para apresentação da maquete virtual e validação do andamento dos trabalhos.
Exigências:
- Apresentar portfólio da empresa atualizado.
- Conhecimento do processo produtivo da produção do gesso.
- Disponibilidade para viagens e reuniões internas e externas.
Descrição do serviço:
- Levantamento arquitetônico.
- Modelagem da cerâmica:
● (terrenos, fornos, galpões, vestiários, refeitórios de acordo com as normas vigentes)
● Máquinas e veículos
● Personagens com EPI´s conforme as normas vigentes
● Estoque de lenha e gipsita
- Texturização, iluminação e Render.
- Animação: máquinas funcionando, personagens executando as funções, veículos, placas de
chamadas, câmera).
Outras condições:
- O suporte técnico para desenvolvimento do trabalho assim como sua validação será da
responsabilidade do CEPIS.

- Despesas de viagens, alimentação e hospedagem será de responsabilidade do contratado.
- As reuniões de trabalho em Campina Grande, limitadas a três, terão veículo do projeto para
deslocamento a Campina Grande, e até duas diárias pagas de R$ 177,00, por viagem autorizada.
Condições de pagamento:
- O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da apresentação no
protocolo da Fundação Araripe, de toda documentação hábil à liquidação: Nota Fiscal dos serviços
emitida pela contratada e entregue na secretaria da Fundação Araripe, acompanhado das certidões
legalmente exigidas: comprovação de regularidade com as Fazendas Federal (tributos federais
conjunta) e Municipal do domicilio ou sede, FGTS e certidão negativa de débitos trabalhistas.
- O pagamento somente será efetuado após a aceitação do serviço prestado pelo coordenador da
Fundação Araripe.
- O pagamento poderá ser realizado no final, ou em duas etapas, por produto entregue e aprovado:
● Produto 1- Plano de Trabalho com cronograma detalhado, incluindo concepção,
planejamento da Unidade Demonstrativa e roteiro (25%);
● Produto 2- Maquete finalizada, imagens (fotos) e animação em andamento (50%);
● Produto 3- Entrega da Maquete Virtual com passeio virtual pronto, conforme descrito
nesta Cotação de Preços (25%).
Informações para contato
Contato Fundação Araripe:
Rênio Leite de Andrade
Coordenador do AC-FSA CAIXA, na Fundação Araripe.
Rua: Leandro Bezerra, 338 – Centro – CEP: 631000-090. Crato – CE
Fone: (88) 3523.1605 / (83) 99924.6663
e-mail: fundacaoararipe@yahoo.com.br – renioleite@yahoo.com.br
Contatos no CEPIS:
Aluzilda J. Oliveira
Rua Emiliano Rosendo da Silva, s/n – Bodocongó Campina Grande – PBFone (83) 2101 9043 Fax (83) 2101 9023 e-mail aluzilda@cepis.org.br

Crato-CE, 20 de Julho de 2015.

Pierre Maurice Gervaiseau
Secretário Geral

