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SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - Serviço de Consultoria 

 

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS 

(CAA/NM) 

  

MECANISMO DE DOAÇÃO DEDICADO A POVOS INDÍGENAS E 

COMUNIDADES TRADICIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

INVESTIMENTO FLORESTAL - DGM/FIP/Brasil 

Acordo de Doação nº TF018765BR – Banco Mundial 

 

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM recebeu uma 

doação do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento para execução do 

Projeto DGM/FIP/Brasil, e pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte 

serviço de consultoria: Contratação de escritório de consultoria para prover 

orientações técnicas e assessoria na regularização fiscal, jurídica e contábil das 

organizações proponentes dos subprojetos e beneficiárias do DGM/FIP/Brasil. 

O CAA/NM convida Empresas elegíveis a manifestar seu interesse em executar o 

referido serviço. Os critérios para formação da Lista Curta de empresas levarão em 

consideração a experiência e a qualificação. As empresas interessadas deverão fornecer 

informações que demonstrem qualificações e experiências relevantes para prestar os 

serviços, incluindo pelo menos as seguintes informações:  

• Portifólio ou prospecto apresentando a empresa.  

• Lista de contratantes para os quais tenha prestado serviços semelhantes. A lista deve 

incluir para cada contrato:  

1. Descrição dos serviços prestados e data de início e conclusão do contrato, com 

detalhamento do objeto do serviço.  

2. Nome, telefone e endereço de e-mail do responsável pela gestão de cada contrato.  

 A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. 

Serão avaliadas e comparadas as empresas que tenham experiência necessária e 

competência para a execução dos serviços, devendo ser selecionada a melhor 

qualificada e experiente para apresentar proposta técnica e financeira.  

O interessado deverá enviar a Manifestação de Interesse com os respectivos documentos 

através do e-mail: mariaflavia@caa.org.br, até às 23:59 do 18/01/2021. 

O processo de seleção será conduzido de acordo com o método denominado de SQC – 

Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor, estabelecido nas Diretrizes do Banco 

Mundial: Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD 
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e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, publicada em janeiro 

de 2011.  

Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados no seguinte endereço de e-mail: 

mariaflavia@caa.org.br.  

 

Montes Claros, 08 de janeiro de 2021 

 

Maria Flávia Silveira Ferreira 

Analista de Licitações – CAANM 
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