SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: como designada pelo e-Tool: BR-T1412-P001
Método de Seleção: Competitiva simplificada
País: Brasil
Setor: IFD/CTI
Financiamento - TC nº: ATN/AC-17525-BR
Projeto nº: BR-T1412
Nome do TC: FINEP Clima: Fomento a Tecnologias Climáticas e Inovação para contribuir para o cumprimento
da NDC brasileira.
Descrição dos serviços: Contratação de empresa para consultoria técnica para o desenvolvimento de uma
metodologia para mensuração, relato e verificação (MRV) de emissões de gases de efeito estufa e
elaboração de indicadores de impacto para ações de adaptação às mudanças climáticas
Link do documento TC: https://www.iadb.org/es/project/BR-T1412
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está executando a operação acima mencionada. Para
esta operação, o BID pretende contratar serviços de consultoria descritos nesta SOLICITAÇÃO de
Manifestações de Interesse. As manifestações de interesse deverão ser entregues usando o Portal do BID
para Operações Executadas pelo Banco. http://beo-procurement.iadb.org/home até 13/07/2020 5:00 P.M.
(Hora local de Washington DC)
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem o desenvolvimento de uma metodologia de mensuração,
relato e verificação (MRV) e indicadores para adaptação às mudanças climáticas para o portfólio de projetos
de mudanças climáticas e áreas correlatas financiados pela Finep, em especial, no âmbito do Finep Clima, a
consultoria contém quatro etapas: (i) análise e diagnóstico do protocolo metodológico em fase de
implementação pela Finep para avaliação de resultados e impactos dos seus projetos para subsidiar a
elaboração da metodologia MRV e indicadores de impacto para ações de adaptação às mudanças climáticas;
(ii) avaliação institucional dos recursos necessários para a implementação da metodologia proposta,
incluindo pessoal, processos e sistemas da Finep, e cultura organizacional; (iii) elaboração de uma
metodologia de mensuração, relato e verificação (MRV) e indicadores de impacto para ações de adaptação
às mudanças climáticas para a avaliação de projetos direcionados a mudanças climáticas e financiados pelo
Finep Clima e sua adequação aos procedimentos adotados pela Finep; e (iv) capacitação para o quadro da
Finep na metodologia proposta revisada e validada.
Empresas de consultoria elegíveis serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos no
Banco Interamericano de Desenvolvimento: Políticas para a Seleção e Contratação de Empresas de
Consultoria para o Trabalho Operacional Executado pelo Banco - GN-2765-1. Todas as empresas de
consultoria elegíveis, conforme definido na Política, podem manifestar interesse. Se a Firma Consultora for
apresentada em um Consórcio, designará um deles como representante, e este será responsável pelas
comunicações, pelo registro no portal e pelo envio dos documentos correspondentes.
O BID agora convida empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços
descritos abaixo no rascunho do resumo dos Termos de Referência pretendidos para a atribuição. As

empresas de consultoria interessadas deverão fornecer informações que comprovem que elas estão
qualificadas para executar os serviços (brochuras, descrição de tarefas similares, experiência em condições
similares, disponibilidade de habilidades apropriadas entre os funcionários, etc.). As empresas de consultoria
elegíveis podem se associar na forma de uma joint venture ou um contrato de sub-consultoria para ampliar
as suas qualificações. Tal associação ou Joint Venture irá nomear uma das empresas como representante.
As empresas de consultoria elegíveis interessadas poderão obter mais informações durante o horário
comercial 09:00 - 17:00 (Hora local de Washington DC) enviando um email para: Ligia Severino
(ligiad@iadb.org) ou Claudia Veiga (cbr-uect@iadb.org).
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