SENAR – PROJETO ABC CERRADO
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSUTORIA DE PESSOA JURÍDICA PARA REVISÃO DE MEIO TERMO
Acordo de Doação N. TF17368-BR
Brasília, 30 de junho de 2016

Prezado Sr. Representante
1. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/Administração Central recebeu uma doação do
Banco Mundial para Promover a adoção de tecnologias selecionadas de baixa emissão de carbono por
produtores agropecuários de médio porte no Cerrado. Este objetivo será alcançado por meio de um
programa piloto de treinamento e assistência técnica visando reduzir a lacuna de conhecimento
tecnológico, Projeto de Fomento da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono no Cerrado
(P143184). O período de implementação do Projeto é do ano de 2014 até o ano 2018. O valor total da
doação é de US$ 10,62 milhões para ser executado/implementado em 04 (quatro) anos, sendo o último
ano para monitoramento e avaliação do Projeto. O SENAR pretende utilizar parte dos recursos para
contratação de Serviços de Consultoria de Revisão de Meio Termo do Projeto ABC Cerrado.
2.

O SENAR solicita o envio da manifestação de interesse acompanhados do seu portfólio ou

documentos comprobatórios da sua experiência, para realização de serviços de Consultoria de Revisão
de Meio Termo, em conformidade com o Termo de Referência.
3. As empresas que manifestarem interesse serão classificadas se demonstrada a: Experiência em
avaliação de programas/projetos, financiados por Organismos Internacionais: Banco Mundial,
FAO, Unesco etc.
4.

A empresa será selecionado conforme os procedimentos do Método de Seleção por Menor Custo

(SMC) e no formato da Proposta Técnica Simplificada (PTS), a ser solicitado posteriormente a partir de
uma lista curta de interessadas, de acordo com as políticas do Banco descritas nas Diretrizes para

Consultores que podem ser encontradas no seguinte website: www.worldbank.org.br – DOCUMENTOS
DE AQUISIÇÕES.
5. As Expressões de Interesse deverão ser entregues para o e-mail cpl@senar.org.br até o dia 19 de
julho de 2016, às 17h00min, aos cuidados da Comissão Especial de Licitação.
Atenciosamente,
Janei Cristina Santos Resende
Coordenadora do Projeto ABC Cerrado

