METODOLOGIA DE SELEÇÃO DE CONSULTORIA
Pessoa Jurídica
» PROJETO: Desenvolvimento de Parceiras Ambientais Público-Privadas BR-M 1120
1 INFORMAÇÕES GERAIS E CRITÉRIOS BÁSICOS – ELIMINATÓRIO
Modalidade a ser Contratado: Contrato de Prestação de Serviço;
Período da Contratação: (03 meses.90 dias);
Nível de Escolaridade: Exigido mínimo para os consultores nível superior e
recomendado especialização e/ou mestrado;
1.4
Formação(ões) Acadêmica(s): A equipe de trabalho deverá ser composta por,
no mínimo, dois profissionais de nível superior ou especialização nas áreas jurídica e
econômica;
1.5
Especializações/Cursos Recomendados: gestão ambiental, administração,
análise e planejamento financeiro, direito público e ambiental ou áreas afins;
1.6
Experiência Profissional: Experiência profissional desejada em elaboração de
estudos de viabilidade econômica, preferencialmente em empreendimentos
turísticos. Além disso, a equipe deverá comprovar experiência em direito público,
notadamente no desenvolvimento de parcerias entre o público e o privado;
1.7
Tempo de Experiência Profissional: Experiência comprovada – da empresa
ou do profissional líder da equipe - de, no mínimo, 05 anos. Essa comprovação
poderá ser a registrada no Curriculum Vitae, preferencialmente amparada por
Atestados, ou Cartas de Qualificação emitido por órgãos públicos;
1.8
A seleção das propostas recebidas será feita, prioritariamente pelos
seguintes critérios, cujos indicadores de avaliação estão estabelecidos no
item 2 – CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS:
1.1
1.2
1.3

i) Comprovação da experiência da empresa / equipe em trabalhos similares;
ii) Experiência do líder/coordenador da equipe.
iii) O custo proposto, que será considerado no caso de propostas técnicas similares.
iv) Caso necessário, a empresa pré selecionada será convocada para entrevista com a
equipe técnica do ICMBio;
1.9

e
1.10
1.11
1.12

Localidade de Realização do Trabalho: Unidade de Conservação Selecionada
Brasília;
Disponibilidade para Viagens: sim
Conhecimentos em Informática: sim
Conhecimento da legislação ambiental pertinente: sim
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1.13 Capacidade de redação clara e concisa em português: sim
1.14 Insumos Previstos: Passagens aéreas, material de escritório, telefone e
computador;
1.15 Observações: As propostas devem ser encaminhadas por e mail, para o
endereço papp_uep@ibam.org.br em acordo com as demais condições
estabelecidas no Termo de Referência, indicando claramente a UC para a qual se
dirige. As empresas poderão apresentar propostas, em separado, para cada uma
das três UC objetos do certame. Contudo, apenas poderá ser selecionada para um
dos Estudos de Caso;

2 CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS
2.1

Escala de Gradação
0
Não
satisfatório

2.1.1

1

2

3

Pouco
satisfatório

satisfatório

Superou
expectativa

Experiência Acadêmica da Empresa / equipe (Peso 1)
CARACTERIZAÇÃO

PONT

1 Pelo menos um dos profissionais possui formação acadêmica nível superior
nas áreas biológica, engenharia ambiental ou engenharia florestal
2 Pelo menos um dos profissionais possui formação acadêmica nível superior
em economia
3 Pelo menos um dos profissionais possui formação acadêmica nível superior
em direito
4 Pelo menos um dos profissionais possui especialização em Estudos de
Viabilidade Econômica e Financeira para empreendimentos no setor
público
5 Pelo menos um dos profissionais possui especialização em Direito Público
6 Pelo menos um dos profissionais possui mestrado em Direito Público,
notadamente na área de parcerias e contratos entre a Administração
Público e a Privadas
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2.1.2
EXPERIÊNCIA PROFISSIONALDO LIDER / COORDENADOR DA EQUIPE
(PESO 2)
CARACTERIZAÇÃO

PONT

Atividades desenvolvidas em áreas correlatas ao objeto de contratação, conforme
Perfil Profissional.
Participou de pelo menos três Estudos de Viabilidade Econômica e Financeira
Participou de Projeto envolvendo avaliação jurídica de parcerias entre o público e o
privado

2.1.3

ENTREVISTA (PESO 2)
CARACTERIZAÇÃO

PONT

Avaliação dos conhecimentos sobre metodologias para elaboração de estudos de
viabilidade econômico-financeira.
Avaliação da experiência e capacidade de articulação com diferentes atores
envolvidos no processo.
Avaliação dos conhecimentos jurídicos referentes á parcerias entre o setor público
e o setor privado

2.1.3.1

Principais Questionamentos para Avaliação da Entrevista:

Qual a disponibilidade de tempo para realização do trabalho?
Já realizou algum trabalho com objeto semelhante ou que tratasse do mesmo
assunto? Se sim, pode falar resumidamente sobre os resultados do trabalho
Como se pretende realizar o trabalho proposto?
Na sua opinião, quais as suas qualificações que você considera relevantes para o
desenvolvimento da consultoria?
Há alguma coisa que gostaria de complementar?
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2.1.3.2

Aspectos de Avaliação da Entrevista:
CARACTERIZAÇÃO

O(a) candidato(a) demonstrou compreensão sobre o Projeto que será
desenvolvido?
O(a) candidato(a) demonstrou conhecimento sobre o objeto dos estudos a
serem contratados?
O(a) candidato(a) demonstrou clareza na compreensão dos produtos que
deverão ser desenvolvidos e entregues?
O(a) candidato(a) apresentou clareza na apresentação da metodologia por
meio da qual será desenvolvido o trabalho?
O(a) candidato(a), pelo desenvolvimento da entrevista, de forma geral,
demonstrou perfil adequado para a realização da consultoria?
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PONT

