SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: BR-T1410-P001
Método de Seleção: Competitivo Completo
País: Brasil
Setor: RND/CBR
Financiamento - TC nº: ATN/LC-17427-BR
Projeto nº: BR-T1410
Nome do TC: Agricultura de Baixo Carbono para Evitar o Desmatamento e Reduzir a Pobreza no Brasil. Fase II
- Monitoramento, Avaliação e Gestão do Conhecimento
Descrição dos serviços: Coleta de Dados de Linha de Base para Avaliação do Impacto do Projeto de
Agricultura de Baixo Carbono na Caatinga e Cerrado
Link do documento TC: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1410
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 12 de abril de 2021 5:00 P.M. (Hora
local de Washington DC)
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem:
-

Revisar a amostra selecionada de municípios e garantir que todos os municípios cumpram os
critérios de elegibilidade estipulados;

-

Em coordenação com o BID, FBDS e IABS, identificar e revisar listagens de agricultores para
criar uma estrutura de amostragem e selecionar uma amostra aleatória nos municípios
selecionados;

-

Preparar o questionário, manuais e materiais de treinamento para ambos os projetos (na
Caatinga e no Cerrado);

-

Treinar recenseadores, supervisores e operadores de entrada de dados sobre o uso do
questionário;

-

Realizar um piloto do questionário na Caatinga e no Cerrado, para um mínimo de 60 produtores
em cada região;

-

Supervisionar as atividades de campo, validar a qualidade das informações coletadas
regularmente;

-

Elaborar 2 (dois) relatórios finais;

-

Entregar dois (2) bancos de dados limpos e completos, contendo todas as informações
necessárias para um mínimo de 1.200 produtores amostrados na Caatinga e 1.600 produtores
amostrados no Cerrado.

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: Luis Hernando Hintze
LUISHH@iadb.org
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Departamento: CSD/RND
Attn: Luis Hernando Hintze Líder de Equipe da Cooperação Técnica
SEN Quadra 802 Cj. F Lote 39 - Brasília, Brasil
Tel: (5561) 3317-4125
Email: LUISHH@iadb.org
Url do site: www.iadb.org

