SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
Serviços de Consultoria Individual

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS (CAA/NM)
PRESERVAR O CERRADO DO NORTE DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DO MANEJO
SUSTENTÁVEL DOS TERRITÓRIOS TRADICIONAIS
PROJETO RE-EXISTIR CEPF - FUNDO DE PARCERIA PARA ECOSSISTEMAS CRÍTICOS
Projeto RE-EXISTIR CEPF CERRADO
Conservation Grants Number: CEPF 109583
Business World Vendor Master File: 123238
O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM está executando um Projeto de
Conservação do Cerrado, em parceria com o CEPF Cerrado, fundo de conservação internacional, e
pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de consultoria: Contratação de
Consultor Individual para contribuição na elaboração de três planos de Gestão Ambiental e Territorial e
do Plano de ação socioambiental da Articulação Rosalino para conservação do Hotspot Cerrado.
O CAA/NM convida Consultores Individuais a manifestar seu interesse em executar o referido serviço. A
seleção será feita por meio da comparação da capacidade como um todo de, pelo menos, três candidatos
qualificados/aptos entre os que manifestarem interesse. Os critérios levarão em consideração as
experiências e as qualificações para a execução do serviço. Serão consideradas as Manifestações de
Interesse que atendam minimamente os seguintes critérios:
Formação Acadêmica: 30 pontos
Experiência Específica: 70 pontos
A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. O processo de seleção
será conduzido de acordo com o método de Contratação de Prestação de Serviço, estabelecido nas
Diretrizes do CEPF.
Número de Vagas: 01
Modalidade Contratual: Preço Global/Produtos
Vigência Contratual: 5 (cinco) meses
Espera-se que todos os interessados exerçam os mais elevados padrões de conduta na preparação,
apresentação e, se selecionados, eventualmente realizando o trabalho especificado de acordo com o
Código de Ética da CI e a Declaração de Integridade, Elegibilidade e Responsabilidade Ambiental e Social
da AFD’s.
Qualquer violação do Código de Ética , bem como preocupações quanto à integridade do processo de
aquisição e dos documentos devem ser relatados ao CEPF por meio de sua Linha Direta de Ética
em www.ci.ethicspoint.com .
Para participar da seleção os candidatos deverão enviar por e-mail, um currículo detalhado, que informe
seus períodos contratuais, impreterivelmente até às 23h59min, do dia 04/12/2020, para o seguinte
endereço eletrônico:
compras@caa.org.br
O e-mail de envio do currículo no campo assunto deverá conter a seguinte identificação:
“Seleção de Consultor Individual – CI 02/2020 - PROJETO CEPF”.
Esta SMI e o Termo de Referência poderão ser visualizados na página: http://www.caa.org.br/
E poderão ser solicitados pelo e-mail: compras@caa.org.br e telefone: (38) 3218-7700
Carlos Alberto Dayrell
Coordenador Projeto

