
 
 

 

 

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA - LICITAÇÃO MODALIDADE 
CONSULTOR INDIVIDUAL N.º 01/2016 

 
1. O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM), por meio do 

Acordo de Doação do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (doravante denominado Banco Mundial), relativo ao 
Mecanismo Dedicado de Doação (DGM) para Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais pretende aplicar parte dos recursos dessa doação em pagamentos 
elegíveis para Contratação de Serviços de Consultoria Individual. 
 

2. Os serviços objetos do presente aviso de publicação tem por finalidade a 
Contratação de consultoria individual especializada para:  
 elaborar proposta metodológica de duas oficinas;  
 elaborar os projetos técnicos com os participantes das oficinas, quando 

serão retomadas as Manifestações de Interesse – MIs aprovadas a partir do 
Edital DGM/Brasil/01/2016, e; 

 apresentar os projetos técnicos revisados e formatados, que constarão nos 
anexos dos Acordos de Subdoação a serem celebrados entre o CAA/NM e as 
organizações proponentes. 

 
3. O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM) convida 

consultores individuais (pessoa física) à encaminharem Currículo Vitae 
demonstrando que são qualificados para desempenharem os serviços descritos 
acima.  
 

4. O Consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelas “Diretrizes do Banco Mundial para Seleção e Contratação de Consultores 
por mutuários do Banco Mundial de Janeiro de 2011”. O método utilizado será 
Seleção de Consultores Individuais, previsto nos termos da Seção V das 
Diretrizes para seleção e contratação de consultores financiados por 
empréstimos do BIRD e créditos e doações da AID pelos mutuários do Banco 
Mundial, versão de janeiro de 2011. 
 

5. Os consultores interessados podem obter mais informações conforme 
apresentado abaixo, de segunda à sexta-feira de 09:00 às 11:00 e de 15:00 às 
17:00 (horário e local). Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas 
(CAA/NM) – Rua Doutor Veloso, n.º 151 – Centro – Montes Claros/MG – CEP: 
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39.400-074 – e-mail: carlablenda@caa.org.br. O Termo de Referência pode ser 
acessado em www.caa.org.br. 
 

6. Os currículos deverão ser encaminhados para o e-mail: 
licitacoesdgm@caa.org.br, até 16hs do dia 11 de outubro de 2016. 

 

 
 

Camila Costa e Souza 
Presidente da Comissão de Licitação 

CAA/NM 


