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I. CARTA CONVITE 
 
 
 
 
 

     Brasília/DF,  11/07/2018. 

 
 
Assunto: Contratação de consultoria individual para a prestação dos serviços de coordenação do 
processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para condução do certame de seleção de 
empresa para coleta de dados T1, , do Projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas 

para o Uso Agropecuário – Projeto ABC Cerrado – MAPA/EMBRAPA/SENAR 
- ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR 

 
Prezado Senhor, 
 

O Senar - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, convida à apresentação de currículo para 
prestação de serviço especificado no termo de referência, utilizando o modelo de currículo anexo 
e juntando a ele os documentos comprobatórios exigidos, impreterivelmente até às 18:00 do dia 
20/07/2018. 

 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR 
E-mail: mateus.tavares@senar.org.br / abccerrado@senar.org.br   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Mateus Moraes Tavares 
Coordenador Técnico do Projeto ABC Cerrado 

SENAR/Administração Central 

mailto:mateus.tavares@senar.org.br
mailto:abccerrado@senar.org.br
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II - MODELO DE CURRÍCULO 
 

Nome: 

Município de Residência/UF: 

Formação acadêmica   

Graduação (inserir no máximo duas): C.H. Ano  

Curso 1:    

Curso 2:   

Pós-graduação (inserir no máximo três): C.H. Ano  

Curso 1:   

Curso 2:   

Curso 3:   

Curso de curta e média duração (inserir no máximo 5 cursos) 
Obs.: Não serão considerados cursos de informática pacote office e cursos de idiomas 

C.H. Ano  

Curso 1:   

Curso 2:   

Curso 3:   

Curso 4:   

Curso 5:   

 

Atividade 
Documentação exigida para 

comprovação - Anexos 

Experiência na liderança e condução de trabalhos em processos licitatórios 

Nome da contratante: 
Período de realização: 
Principais atribuições: 

Atestado de capacidade 
técnica ou registro CTPS 

Experiência em coordenação de processos na modalidade de pregão eletrônico 

Nome da contratante: 
Período de realização: 
Principais atribuições: 

Atestado de capacidade 
técnica ou registro CTPS 

Experiência na supervisão e coordenação de equipes de trabalho/apoio em processos licitatórios 

Nome da contratante: 
Período de realização: 
Principais atribuições: 

Atestado de capacidade 
técnica ou registro CTPS 

 
Declaro serem verdadeiras todas as informações acima declaradas. 

 
Local, data                  

 

 

Assinatura do Proponente  
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IV - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Contratação de ESPECIALISTA COORDENADOR DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO para o Projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário 

(com base no Plano ABC) – FIP/ABC – MAPA/EMBRAPA/SENAR”. 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

Contratação dos serviços técnicos especializados de CONSULTORIA INDIVIDUAL para a prestação 

dos serviços de coordenação do processo licitatório, na modalidade pregão eletrônico, para condução 

do certame de seleção de empresa para coleta de dados T1, no âmbito de Projeto ABC CERRADO.  

 2. CONTEXTO 

O projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário” (com base no 
Plano ABC) – ABC Cerrado é um dos quatro projetos que compõem o Plano de Investimentos do 
Brasil, aprovado junto ao Programa de Investimento Florestal (FIP, sigla em inglês) do Fundo 
Estratégico do Clima (SCF). O Projeto ABC Cerrado deverá contribuir, em sinergia com os demais 
projetos, para a promoção do uso sustentável das terras e melhoria da gestão florestal do bioma 
Cerrado, segundo maior bioma do País e da América do Sul, contribuindo para a redução da pressão 
sobre as florestas remanescentes, diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE) e 
aumento do sequestro de carbono. 
O Plano ABC 
A agropecuária brasileira já conta com muitas tecnologias de produção comprovadamente 
sustentáveis e que podem ser adotadas para promover a captura e a redução das emissões de GEE, 
ampliando assim os estoques de carbono na biomassa e no solo e diminuindo sua disseminação para 
a atmosfera. Como parte da Política Nacional de Mudanças do Clima (PNMC), o País desenvolveu o 
“Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma 
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura”, também denominado de Plano ABC (Plano 
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) para aumentar a taxa de adoção daquelas tecnologias pelo 
setor privado. 
O objetivo geral do Plano ABC é garantir o aperfeiçoamento contínuo dos sistemas e práticas de uso e 
manejo sustentável dos recursos naturais, bem como de suas adoções por parte do setor 
agropecuário, que reduzam as emissões de GEE, ou aumentem a fixação de CO2 na vegetação e no 
solo envolvidos no uso agropecuário e florestal da terra, ao mesmo tempo em que aumentam a 
produtividade. 
O Projeto Proposto 
O objetivo do projeto ABC Cerrado é promover a adoção de tecnologias selecionadas de baixa 
emissão de carbono por produtores agropecuários de médio porte no Bioma Cerrado por meio de um 
programa piloto de treinamento e assistência técnica visando reduzir a lacuna de conhecimento 
tecnológico. 
Para a adoção mais ampla das tecnologias de baixa emissão de carbono, é preciso disseminá-las, 
informando as vantagens das mesmas, por meio da sensibilização e capacitação de produtores, 
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treinamento de técnicos envolvidos com assistência técnica e prestação de assistência técnica a 
produtores rurais. 
Sendo assim, o projeto proposto visa implementar uma estratégia ampla de capacitação no contexto 
das tecnologias propostas pelo Plano ABC. Essa estratégia deve considerar as características 
regionais de produção agropecuária, assim como as prioridades ambientais e socioeconômicas de 
cada sub-região do Cerrado, buscando estabelecer as especificidades tecnológicas de cada local, 
dentre o conjunto de tecnologias previstas no Plano ABC, assim como linguagem e processos 
pedagógicos mais adequados de acordo com o perfil de produtores de cada região. 
O projeto é executado pelo SENAR, e a gestão realizada por um Comitê de Acompanhamento 
formado por MAPA, EMBRAPA e SENAR. O valor total da doação do FIP para execução do projeto é 
US$ 10,6 milhões. O Projeto tem três componentes: 1) capacitação dos produtores rurais; 2) 
assistência técnica em campo; e 3) gestão, monitoramento e avaliação do projeto. A estrutura do 
componente é baseada no desenho experimental do projeto, com os componentes 1 e 2 gerando dois 
grupos de intervenção (produtores com treinamento; produtores com treinamento e assistência 
técnica) e um grupo de controle, conforme descrito na seção “Detalhamento e Arranjo de 
Implementação dos Componentes”. 

3. DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS DO CANDIDATO 

a) Graduação em Direito, Administração e Negócios ou áreas correlatas. 
b) Experiência na liderança e condução de trabalhos em processos licitatórios 
c) Experiência em coordenação de processos na modalidade de pregão eletrônico 
d) Possuir conhecimento da legislação de licitação 
e) Possuir conhecimentos em técnicas e táticas de negociação 
f) Possui experiência na elaboração de editais 

4. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

ETAPA ÚNICA: o Processo de seleção do consultor se dará por etapa única de análise curricular do 
candidato. 

4.1 O processo de Seleção ocorrerá a partir de currículos cadastrados e/ou recebidos, sendo no 
mínimo 03 (três) concorrentes para a vaga, que serão avaliados por Equipe Técnica, composta por 
3 membros, a ser constituída no SENAR Administração Central  

4.2 Os currículos serão pontuados conforme quadro de Atribuição de Pontos (Capacitação Técnica). O 
candidato que apresentar currículo melhor qualificado será considerado vencedor na seleção. Os 
itens, para serem contabilizados, devem estar claramente especificados no currículo. Não é exigida a 
comprovação dos itens no momento da apresentação do currículo, entretanto o SENAR se reserva o 
direito de solicitar a comprovação de todas as informações declaradas pelo candidato a qualquer 
momento. 

Tabela de Atribuição de Pontos: 
CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS 

Currículo e Certificações 

Critério Atende moderadamente Atende satisfatoriamente Subtotal (máximo) 

Graduação em Direito, 
Administração e Negócios ou 
áreas correlatas – 10 pontos por 

  

10 



 

Contratação de consultoria individual para coordenação de processo licitatório, modalidade pregão eletrônico - ACORDO DE DOAÇÃO Nº 17368-BR                   Consultoria Individual  Pág: 7 de 8 

graduação, máximo 1  

 

Experiência na liderança e 
condução de trabalhos em 
processos licitatórios (10 pontos 
por ano, máximo 5 anos) 

  

50 

Experiência em coordenação de 
processos na modalidade de 
pregão eletrônico (10 pontos por 
ano, máximo 5 anos) 

  

50 

Experiência na supervisão e 
coordenação de equipes de 
trabalho/apoio em processos 
licitatórios (5 pontos por ano de 
supervisão e/ou coordenação, 
máximo 5 anos) 

  

25 

TOTAL   135 

Após a seleção do currículo do Consultor Individual, o mesmo será convocado para realização da 
reunião de negociação, onde serão definidos os valores e formas de pagamento pelo serviço 
demandado. Estando todos de acordo com os valores e condições previstas, o processo de seleção 
será finalizado. No caso de não se ter acordo quanto ao valor apresentado, será convocado para 
reunião de negociação o segundo colocado. Cabe ressaltar também, que por se tratar de um trabalho 
pontual, não haverá necessidade de elaboração de contrato específico com definição de prazo e 
vigência.  

5. DO DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1. Divulgado o resultado do processo seletivo, o profissional estará apto para prestação dos serviços 
de consultoria, e serão demandados para as atividades da Tabela de Descrição das Atribuições do 
Pregoeiro (conforme Art. 10 - Decreto 5.450/2005). 

5.2. O cronograma de execução das atividades será definido juntamente com o consultor 
posteriormente ao processo de seleção. O cronograma deve ser definido dentro dos meses de agosto 
a outubro de 2018. 

QUADRO DE ATRIBUIÇÕES PERTINENTES AO PREGOEIRO 
PREGÃO ELETRÔNICO (Art. 10 - Decreto 5.450/2005) 

Item Descrição das Atividades 

1 Revisar o edital a ser publicado 

2 Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo 
setor responsável pela sua elaboração 

3 Conduzir a sessão pública na internet 

4 Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório 

5 Dirigir a etapa de lances 

6 Verificar e julgar as condições de habilitação 

7 Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 
competente quando mantiver sua decisão 
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8 Indicar o vencedor do certame 

9 Adjudicar o objeto, quando não houver recurso 

10 Conduzir os trabalhos da equipe de apoio 

11 Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 
homologação. 

 

6. PRODUTO DA CONSULTORIA 

6.1 Produto 1: Documento contendo a análise e ponderações a respeito do Edital a ser publicado para 
seleção da empresa para coleta de dados T1, no âmbito de Projeto ABC CERRADO. O edital deverá 
ser entregue formatado. 
6.2 Produto 2: Documento contendo todas as atividades desenvolvidas durante o certame do pregão 
eletrônico, bem como as decisões fundamentadas sobre recursos encaminhados durante o processo. 
7. PRAZO  
O Prazo de execução dos serviços será de 6 meses. 
8. PAGAMENTOS 
8.1. O pagamento será realizado após a entrega do relatório final das atividades realizadas. 
 
 
9. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Para obter informações complementares relativas a esta consultoria o Sr. Mateus Tavares Tel (61)2109-1319 – e-mail: 

mateus.tavares@senar.org.br e cópia para janei.resende@senar.org.br  

 

mailto:mateus.tavares@senar.org.br
mailto:janei.resende@senar.org.br

