SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SMI Nº 002/2016
Objeto: Manifestação de Interesse para contratação de Consultor Individual para assessorar,
capacitar e aportar contribuições técnicas, metodológicas e estratégicas ao “Projeto de
Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado da Bahia” – Bahia Produtiva, no processo de
formulação e aplicação da abordagem territorial para o desenvolvimento rural, quando na
elaboração e gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável nos
Territórios Rurais onde ocorrem a implantação e execução dos Subprojetos do Projeto Bahia
Produtiva, conforme Termo de Referência em anexo.
1. A Fundação Luís Eduardo Magalhães – FLEM , em razão do empréstimo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante denominado "Banco
Mundial") para cooperar na execução do PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL DO ESTADO DA BAHIA – BAHIA PRODUTIVA, ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº
8415-BR, pretende utilizar parte desse empréstimo para pagamentos de consultorias, em
conformidade com as Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores para Mutuários do
Banco Mundial.
2. Convidamos consultores que demonstrem interesse na prestação de consultoria, a
encaminharem carta com Manifestação de Interesse, exclusivamente para FLEM, endereço ao
final, ou para o e-mail licitacao@flem.org.br, até as 18:00h do dia 04/11/2016, juntando o
"CURRÍCULO" e/ou documentação que demonstre a experiência na realização de trabalhos
semelhantes, conforme relacionado no parágrafo 4, abaixo.
3. O consultor será selecionado pelo método de Seleção de Consultores Individuais, segundo
as "Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por Empréstimos do
BIRD e Créditos & Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial", versão de janeiro de
2011.
4. A presente contratação tem como objetivo contribuir com a formulação e qualificação dos
instrumentos de gestão, mecanismos de participação social, articulação de empreendimentos
produtivos e na formação dos atores sociais envolvidos, tais como, os membros dos colegiados
territoriais, gestores públicos e equipes técnicas, com vistas a assegurar o melhor desempenho
e alcançar os objetivos de desenvolvimento do Projeto Bahia Produtiva.
5. A manifestação de interesse deverá conter pelo menos as seguintes informações:
• Currículo do consultor;
• Descrição de trabalhos desenvolvidos e concluídos, com a data de conclusão;
• Nome, telefone e e-mail de contato do consultor.
6. Informações de contato Fundação Luís Eduardo Magalhães: Rua Visconde de Itaborahy nº
845, Edf. Amaralina Empresarial, Amaralina – CEP: 41.900-000 – Salvador - Bahia - Brasil,
telefone: +55 71 3103-7552 / 7540, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e
das 13h00 às 17h00.
Salvador, 31 de outubro de 2016.
Carla Joseane Almeida
Comissão de Licitação
FLEM - Fundação Luís Eduardo Magalhães Rua Visconde de Itaborahy, 845 - Amaralina.
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