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SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Recife, 30 de agosto de 2022.

A CASA DA MULHER DO NORDESTE é uma Organização da Sociedade Civil (OSC)
feminista que há 42 anos contribui para a igualdade de gênero no nordeste do Brasil.
Sediada em Recife e com escritório de Apoio em Afogados da Ingazeira, Sertão do Pajeú,
tem como missão fortalecer a autonomia econômica e política das mulheres, afirmando a
agroecologia com base no feminismo e igualdade racial. Mais informações no site
https://www.casadamulherdonordeste.org.br/.

A CASA DA MULHER DO NORDESTE vem através desta, solicitar PROPOSTA DE
SERVIÇOS para empresas ou pessoas físicas habilitadas que ofereçam serviços de
capacitação para o CURSO DE TRANCISTA BÁSICO do Projeto Mulheres organizadas
pelo desenvolvimento humano e sustentável, em parceria com a actionaid brasil +.

O desenvolvimento pela CONTRATADA do curso de CURSO DE TRANCISTA BÁSICO,
deve ter uma carga horária de 26H, a ser realizado entre os meses de setembro e outubro
com 15 jovens e mulheres. O local é definido pela Casa da Mulher do Nordeste que
determinará com as comunidades envolvidas. As datas, horários e outras informações
específicas serão enviadas e acordadas com a empresa vencedora.

São de responsabilidade da CONTRATADA todas as demandas neste instrumento
listadas, além de outros que constituam seu desdobramento natural ou que lhes sejam
complementares. A proposta deve ser desenvolvida considerando as seguintes questões:

a) Aprender as técnicas para as tranças nagô;
b) Visagismo para harmonização do rosto
c) Técnica para aplicação da BOX BRAIDS e entrelace
d) CAMUFLAGEM, PREPARAÇÃO DE FIBRA, TIPOS DE CABELO, AMARRAÇÕES

E TRANÇA BASE;
e) Finalização da box braids,entrelace e das tranças nagô;
f) Biossegurança

A proposta deve vir acompanhada com currículo, um plano de curso (pouco detalhado),
com valor unitário da carga horária e total. Conforme modelo abaixo:

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO R$

VALOR
TOTAL R$

CURSO DE TRANCISTA BÁSICO Hora/aula
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Demais Condições:
1. A resposta a esta cotação deverá atender fielmente as, especificações e demais
condições constantes neste documento e deverá ser devolvida com identificação da
empresa mediante papel timbrado e/ou com carimbo que conste o CNPJ e endereço da
empresa. Enviar para o e-mail: cmn@casadamulherdonordeste.org.br e
ana@casadamulherdonordeste.org.br com o assunto CURSO DE TRANCISTA- BÁSICO
1;
2. Condições de pagamento: será realizado à empresa vencedora mediante
recebimento do relatório e entrega da nota fiscal com a descrição dos serviços e dados
bancários para depósito.
3. Informar a validade da proposta, forma e prazo de pagamento.

Ariane Moraes de Araújo
Diretora Administrativa e Financeira
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