Solicitação de Manifestações de Interesse
HABILITAÇÃO DE CONSULTORES

A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), por meio de Editais de
Chamadas Públicas do Projeto Bahia Produtiva, tem selecionado Subprojetos de
Organizações de Produtores no Estado da Bahia. Para o investimento nos Subprojetos
Orientados para o Mercado está prevista a elaboração dos Planos de Negócios das
Organizações selecionadas.
Com o objetivo de viabilizar a elaboração dos Planos de Negócio e disponibilizar para
as Organizações selecionadas uma lista de profissionais aptos a elaborar estes Planos
alinhados com a metodologia adotada pelo Projeto Bahia Produtiva, a CAR inicia o
Processo de Habilitação de profissionais interessados em participar do processo de
Seleção de Consultores Individuais que será posteriormente realizado pelas
Organizações selecionadas nos Editais de Chamada Pública do Bahia Produtiva.
A habilitação dos Consultores Individuais ocorrerá em quatro Etapas:
1ª Etapa- Seleção dos Currículos: os currículos serão avaliados consoante critérios
estabelecidos nos Termos de Referência em anexo.
2ª Etapa- Repasse Metodológico: nesta etapa os consultores participarão de um Curso
de Formação onde terão o seu desempenho avaliado.
3ª Etapa- Avaliação do desempenho dos participantes durante o Repasse
Metodológico: nesta etapa os consultores terão o seu desempenho avaliado.
4ª Etapa- Divulgação do Resultado Final: elaboração e divulgação da lista com os
consultores habilitados.
Os consultores habilitados estarão aptos a serem contratados pelas Organizações de
Produtores beneficiadas pelo Projeto. Após as etapas acima, a CAR disponibilizará uma
lista no seu site com a relação dos consultores habilitados a participarem do processo de
seleção que será realizado pelas Organizações.
Os interessados em participar deste processo de habilitação deverão enviar os currículos
para o endereço de correio eletrônico bahiaprodutiva@car.ba.gov.br, devendo o e-mail
estar identificado com o título: Consultoria Individual para elaboração dos Planos
de Negócios.

Informamos que os currículos serão avaliados conforme Termos de Referência que
estão em anexo e de acordo com as regras estabelecidas no Capítulo V – Seleção de
Consultores Individuais das Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores
Financiadas por Empréstimos do BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários
do Banco Mundial, edição de Janeiro de 2011, disponíveis no portal
www.worldbank.org.
O Cronograma de Execução do processo de habilitação ocorrerá conforme quadro que
segue abaixo:
Etapas
Recebimento dos Currículos
Avaliação dos Currículos
Convocação para o Curso de Repasse
Metodológico
Curso de Repasse Metodológico
Resultado Final

Datas
02/05 a 17/05
18 a 31/05
01/06
08 a 10/06
15/06

Ressaltamos que o
Organização de Produtores selecionadas pelo Projeto
não caracteriza compromisso ou vínculo empregatício com a Organização ou
com a própria CAR.

