
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Serviços de Consultoria Individual 

 

CENTRO DE AGRICULTURA ALTERNATIVA DO NORTE DE MINAS (CAA/NM) 
 

COMISSÃO EM DEFESA DOS DIREITOS DAS COMUNIDADES EXTRATIVISTAS (CODECEX) 

 
PROTOCOLOS BIOCULTURAIS DAS COMUNIDADES DE LAVRAS E PÉ DE SERRA  

 
PROJETO “ MODOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS: AGROECOLOGIA E RESILIÊNCIA DE PCT’S NO 

NORTE DE MINAS E SERRA DO ESPINHAÇO. ” 

 
Projeto HEKS/EPER N° 812.387 

 

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM em parceria com A Comissão de Defesa dos Direitos 
das Comunidades Extrativistas – CODECEX está executando um Projeto “Modos de Vidas Sustentáveis: Agroecologia 
e Resiliência de PCT’s no Norte de Minas e Serra do Espinhaço” e em outras ações, com a cooperação da HEH’s –EPER, 
como ação prevista no referido projeto, pretende aplicar parte do montante dos fundos no seguinte serviço de 
consultoria: Contratação de Consultor Individual para elaboração de dois Protocolos Bio culturais nas comunidades 
de Lavras e Pé de Serra, ambas no município de Buenópolis/MG, como documento de salvaguarda do Sistema 
Agrícola Tradicional, destas comunidades Apanhadoras de Flores sempre Vivas.  
 
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 da HEKS 
EPER.  

Número de Vagas: 01 
Modalidade Contratual: Preço Global/Produtos Vigência Contratual: 6 (seis) 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 referencial internacional de 
Protocolos Bio culturais 
 

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 13/06/2021, para o seguinte endereço eletrônico: 
 

compras@caa.org.br com copia para:  codecex@hotmail.com 
 

O e-mail de envio do currículo no campo assunto deverá conter a seguinte identificação: 
 “Seleção de Consultor Individual –  01/2021 - PROJETO HEKS/EPER N° 812.387 
 

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 

 
Marcio de Souza Andrade 

Coordenador Projeto 
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