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Esclarecimento nº 01 

Processo: 02521/17 

Solicitação de Manifestação de Interesse nº 006/2017 

 

Objeto: Contratação de empresa para realizar a Avaliação de Meio Termo do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (Bahia Produtiva), em especial com relação ao seu escopo, 

desenho, abrangência, componentes, indicadores e resultados, monitoramento e avaliação, 

aspectos fiduciários, aspectos de salvaguardas, aspectos institucionais e de governança, análise 

econômico financeira, conforme Termos de Referência. 

 

QUESTIONAMENTO DA EMPRESA CEPLAN 

De acordo com os Termos de Referência a contratação tem como objetivo a realização da 

Avaliação de Meio Termo (Mid Term Review – MTR) do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (Bahia Produtiva), em especial com relação ao seu escopo, desenho, abrangência, 

componentes, indicadores e resultados, monitoramento e avaliação, aspectos fiduciários, de 

salvaguardas ambientais, análise econômico financeira e de governança. A avaliação deverá ainda 

contemplar a análise da qualidade, da eficácia, da eficiência e da efetividade do Projeto, assim 

como a análise de riscos e os demais aspectos que impactem (positivamente e negativamente) a 

sua execução. 

Nesse contexto, são relacionados 13 objetivos específicos: 

1. Analisar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Projeto, das Metas e dos Indicadores 

de Resultados. 

2. Avaliar o desempenho de cada Componente/Subcomponente, incluindo a aplicação das 

políticas de Salvaguardas Ambientais e Sociais. 

3. Analisar a capacidade Institucional para execução do Projeto, no âmbito da gestão técnica, 

administrativa, financeira, das licitações e das políticas de 

Salvaguardas Sociais e Ambientais. 

4. Avaliar os arranjos institucionais de implementação, os perfis, papéis e responsabilidades. 

5. Selecionar uma amostra aleatória de subprojetos que receberam financiamento do projeto e 

fazer uma análise de custo-benefício financeiro incremental, com base em informações recolhidas 

a nível dos beneficiários, para aqueles que são orientados para o mercado ou que são 

socioambientais, mas que dependem da venda de produtos ou serviços para aumentar a renda. Para 

os demais subprojetos socioambientais fazer uma análise de sustentabilidade, de custo-benefício. 

6. Avaliar a adequação, eficiência e eficácia dos sistemas e procedimentos de Gerenciamento 

Financeiro para implementar e monitorar o projeto (por componente). No caso dos subprojetos, a 
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análise deverá incluir uma avaliação do nível de adoção e cumprimento (compliance) dos 

procedimentos, além de sugestões para otimizá-los. 

7. Avaliar a percepção dos beneficiários dos subprojetos em relação ao processo de 

implementação dos investimentos, incluindo o processo de seleção e o serviço de Assistência 

Técnica ofertada pelo Projeto; 

8. Avaliar os aspectos de Gerenciamento Financeiro dos subprojetos, a capacidade das 

Organizações Produtivas desde que receberam a capacitação em gestão financeira. Analisar se o 

monitoramento financeiro, não somente para o subprojeto, mas para a gestão das Organizações 

Produtivas, melhorou, e propor medidas de como otimizar o Gerenciamento Financeiro dos 

mesmos; 

9. Avaliar o papel dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento e dos Colegiados Territoriais, 

considerando como eles são percebidos pelas comunidades e como as decisões sobre a 

aprovação/rejeição das demandas são tomadas. 

10. Avaliar o arcabouço para Monitoramento e Avaliação do Projeto. 

11. Propor medidas para restruturação das ações e atividades, bem como a realocação dos 

recursos, caso necessário. 

12. Atualizar a análise econômico-financeira do Projeto. 

13. Apresentar um Plano de Ação visando o alcance dos resultados do Projeto. 

Diante do exposto, pedimos confirmação de que a avaliação é para ser executada e entregue todos 

os seus três produtos na sua versão definitiva, ao final do período de dois meses. 

Perguntamos ainda, se é para ser feito em dois meses, por que se propõe seis meses de contrato, 

período três vezes maior que o da execução. 

 

ESCLARECIMENTO 

Em atenção à solicitação de esclarecimento informamos o seguinte: 

 

A previsão para entrega dos Produtos no referido Termo de Referência é de 2 meses, considerando 

a data de emissão da Ordem de serviço. 

O prazo de vigência do contrato é de 6 meses, tendo em vista que pode haver necessidade de 

ajustes e incorporação de informações após análise e avaliação dos produtos entregues. Dessa 

forma, apresentamos um prazo maior na vigência do contrato. 

 

01 de setembro de 2017 

Nilo B Silva Jr 

Comissão Permanente de Seleção e Contratação 


