
SELEÇÃO DE CONSULTORES POR MUTUÁRIOS DO 
BANCO MUNDIAL 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº001/22 
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL – PROJETO BAHIA PRODUTIVA 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº TF 8415-BR 
 

A Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM, por meio do Contrato de 
Cooperação Técnica com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – 
CAR, que recebeu empréstimo do Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento e pretende aplicar parte do montante deste empréstimo para o 
pagamento de serviços de consultoria. 
 
Os serviços compreendem o desenvolvimento de ações e atividades de apoio ao 
Projeto Bahia Produtiva para realização da avaliação de impacto do Projeto 
Bahia Produtiva a partir da coleta de dados, com instrumentos eletrônicos, em 
áreas rurais. A avaliação de impacto contemplará as Organizações Produtivas 
da Agricultura Familiar e Produtores dessas organizações. A avaliação terá 
como objetivo determinar em que medida as intervenções do Projeto 
contribuíram para as alterações das condições econômicas e sociais dos seus 
beneficiários, tendo como referência a linha de base, conforme Termo de 
Referência, disponível em www.flem.org.br (Produtos e serviços – Editais – Em 
aberto) ou no endereço indicado ao final. 
 
A FLEM convida as empresas/instituições qualificadas a manifestar seu 
interesse em prestar os serviços solicitados. As empresas/instituições 
interessadas deverão oferecer informações que demonstrem estarem 
qualificadas para realizar os serviços, comprovando através de folhetos, 
atestados de capacidade técnica, experiência em trabalhos similares, equipe 
técnica apta a desenvolver os trabalhos, etc. As empresas/instituições poderão 
associar-se com a finalidade de aumentar suas qualificações. 
 
As empresas/instituições serão selecionadas conforme os procedimentos 
indicados na publicação do Banco Mundial denominada Diretrizes para Seleção 
e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos 

& Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial, edição Janeiro/2011, pelo 
método Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC. 
 
As empresas/instituições interessadas poderão obter mais informações no 
endereço indicado ao final, de 8h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00, em dias 
úteis. 
 
As manifestações de interesse deverão ser entregues no endereço abaixo, ou 
enviadas para o email indicado, até às 12h do dia 17 de fevereiro de 2022. 
 
Fundação Luís Eduardo Magalhães 
At. Comissão Permanente de Seleção e Contratação 
Rua Visconde de Itaborahy nº 845, Edf. Amaralina Empresarial, Amaralina – 
CEP: 41.900-000 – Salvador - Bahia - Brasil, telefone: +55 71 3103-7540.  
E-mail: licitacao@flem.org.br – assunto do e-mail: Resposta a SMI001/2022 










































































