Ministério do Meio Ambiente
Instituto de pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
PROBIO II
Acordo de Doação Nº TF 91.515
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº SQC-JBRJ-001-09
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Solicitação de Manifestação de Interesse para:
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA BASE DE DADOS E GESTÃO DE
INFORMAÇÃO

1.
O Fundo Mundial para o Meio Ambiente-GEF fez uma doação por meio do
Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial),
para financiar o Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para
Biodiversidade - Probio II, cujos pagamentos serão viabilizados pela Caixa
Econômica Federal. Parte dessa doação será utilizada para pagamentos de
consultorias referentes à atuação do subcomponente Consolidação da Base de Dados
e Gestão de Informações em conformidade com as Diretrizes de Seleção e
Contratação de Consultores para Mutuários do Banco Mundial.
2.
O Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que executa
ações deste projeto, convida empresas/instituições qualificadas que demonstrem
interesse na prestação dos serviços requeridos. As empresas/instituições
interessadas deverão demonstrar que são qualificadas para desempenhar os
serviços, apresentando comprovação de capacidade técnica, adquirida a partir da
realização de trabalhos semelhantes que já tenham realizado, indicando que
possuem as habilitações necessárias para o desempenho das atividades do Centro
Nacional de Conservação da Flora. Empresas/instituições poderão se associar
visando melhorar suas qualificações.
3.
Os interessados deverão encaminhar a manifestação de interesse em
envelope fechado ao:
Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Diretoria de Pesquisas/DIPEQ
Coordenação do Projeto PROBIO II
Rua Pacheco Leão Nº 915
22460-030 Rio de Janeiro – RJ

Sob o título: “PROBIO II – SQC-JBRJ-001-09 - DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE PARA BASE DE DADOS E GESTÃO DE INFORMAÇÃO”, em
correspondência emitida em papel timbrado da entidade, devidamente assinada por
seu representante, expressando interesse em realizar os serviços em questão, com o
seguinte conteúdo mínimo.
a) capa identificando o objeto da consultoria, o número da manifestação de
interesse e o sumário com a discriminação de cada documento apresentado;
b) referências da empresa, indicando os principais clientes;
c) experiência da empresa na execução de atividades previstas no edital.
4.
A data limite para postagem da Manifestação de Interesse ou envio do FAX é:
dia 25/05/2009 até as 18:00
5.
A instituição de melhor qualificação, nessa modalidade de seleção (SQC Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor), de acordo com os procedimentos
estabelecidos nas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores pelos
Mutuários do Banco Mundial, de maio de 2004, será convidada a apresentar
proposta.
6.

Os interessados podem solicitar mais informações por meio do endereço eletrônico:

mferrao@jbrj.gov.br ou pchaves@jbrj.gov.br , ou ainda pelo Tel: (21) 3204-2068

