
   

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

BRASIL – (Ministério do Meio Ambiente - MMA) 
Paisagens Sustentáveis da Amazônia Fase 2 -ASL BRASIL 2 

Acordo de Doação N.º TF0B6898-BR – Banco Mundial 
 

 
Nome do Projeto: Paisagens Sustentáveis da Amazônia – GEF ASL 2 
Acordo de Doação nº TF0B6898-BR – Banco Mundial  

 
Escopo: Seleção e contratação de consultoria para realização de auditoria cujo escopo é garantir que as 
demonstrações financeiras anuais apresentem, de maneira adequada, as transações financeiras e os saldos 
associados à implementação do projeto e ao uso dos recursos, de modo a refletir o risco estimado do projeto, 
tendo como referência normas publicadas por organismos internacionais que definem tais normas, 
considerando o Acordo de Doação e o Manual de Operações.  
 
Objeto: Emitir uma opinião profissional dos auditores sobre: (i) a situação financeira no(s) período(s) 
auditado(s) e as normas e os procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto; (ii) a adequação dos 
controles internos e (iii) sua conformidade com o Acordo de Doação e com as leis e regulamentos aplicáveis. 
 
O Beneficiário recebeu uma doação do Banco Mundial para a execução do Projeto PAISAGENS 
SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA FASE 2 – ASL BRASIL 2 de n° TF0B6898-BR. O Projeto tem como 
principal objetivo promover a gestão integrada da paisagem e a conservação de ecossistemas terrestres e 
de água doce em áreas específicas, a fim de melhorar o manejo e a conectividade de Áreas Protegidas na 
Região Amazônica. O Projeto está sendo implementado pelo Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD), com a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a sua execução pela 
Fundação Getulio Vargas. O Beneficiário mantém um sistema de gerenciamento financeiro, incluindo 
registros e contas, e prepara os demonstrativos financeiros de acordo com normas contábeis 
internacionais/nacionais compatíveis às internacionais, adotando os formatos apresentados nas IPSASs do 
Regime de Base de Caixa denominadas Preparação de Relatórios Financeiros pelo Regime Contábil de Base 
de Caixa (Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting), e a orientação adicional obtida nas IFAC-
PSCs Diretrizes para o Setor Público Internacional e Estudos sobre o Setor Público Internacional 
(International Public Sector Guidelines and International Public Sector Studies). Os Relatórios de 
Monitoramento Financeiro/Relatórios Financeiros Interinos, (IFR do inglês Interim Financial Report), no 
formato acordado com o Banco podem ser considerados como os Demonstrativos Financeiros para ser 
auditados.  
 

Solicitação de Manifestação de Interesse – SMI Nº 001/2022 
 
 
A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, torna público que está aberto o prazo para consultores elegíveis 
interessados (Portfólios e documentos comprobatórios), na apresentação de MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE, com vistas à prestação dos serviços de consultoria de auditoria. As empresas interessadas 
deverão demonstrar que são qualificadas e têm a experiência para desempenhar os serviços, conforme 
descrito no Termo de Referência, disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/aslbrasil2 
 
As empresas de consultoria interessadas (Pessoa Jurídica) poderão participar do processo de seleção para 
composição da lista curta visando a contratação do objeto anteriormente descrito. A seleção de empresa 
de consultoria se dará pelo método SMC - Seleção pelo Menor Custo, estabelecido no Regulamento de 
Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento, edição de julho 
de 2016, disponível em: https://fgvprojetos.fgv.br/aslbrasil2 
 
1. As Manifestações de Interesse (Portfólios e documentos comprobatórios) deverão ser enviadas até dia 
30/09/2022, às 18 horas, para o e-mail asl2.compras@fgv.br .  As Manifestações deverão estar 
identificadas como SMI Nº 001/2022, que tem por objeto a emissão de opinião profissional dos auditores 
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sobre: (i) a situação financeira no(s) período(s) auditado(s) e as normas e os procedimentos de licitação 
utilizados pelo Projeto; (ii) a adequação dos controles internos e (iii) sua conformidade com o Acordo de 
Doação e com as leis e regulamentos aplicáveis, tendo como referência normas publicadas por organismos 
internacionais que definem tais normas, considerando o Acordo de Empréstimo/Doação e o Manual de 
Operações). As empresas interessadas deverão apresentar as seguintes informações: 
1.1. Prospecto de apresentação da Empresa de Consultoria e dos produtos ofertados e suas 

funcionalidades, contendo: a) razão social; b) natureza jurídica, classificação e finalidade; c) contendo 
CNPJ ou Identificação completa (no caso de empresa estrangeira) d) endereço completo; e) telefone/e-
mail; f) responsável pela Empresa; g) país de origem da empresa ou da empresa líder, no caso de 
consórcio; 

1.2 .Descrição dos trabalhos desenvolvidos nas prestações de serviços às empresas/instituições 
relacionadas no atendimento ao objeto a ser contratado, se houver; 

1.3 .Declaração de intenção de constituição de Consórcio, Joint-venture ou Associação, indicando a   
empresa líder, se apropriado; 

1.4 .Outras informações ou documentos que a Empresa considerar relevantes para demonstrar sua 
experiência nesses serviços; 

1.5 .Expectativa de preço para o serviço a ser prestado, sem vinculação final, que pode ser alterada no 
momento da proposta; e 

1.6 .Abrangência de atuação da empresa (Internacional; Nacional; Regional). 
 

Esta Solicitação de Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação, não 
sendo requerida a apresentação de proposta nesta fase. 
 
As empresas/instituições serão selecionadas obedecendo aos critérios de avaliação para composição da 
Lista Curta conforme “Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de Financiamento de 
Projetos de Investimento, edição de julho de 2016”, demonstrando experiência na execução do objeto 
descrito no Termo de Referência, mediante a apresentação de Portfólio e documentos comprobatórios.  
 
Informações adicionais sobre a contratação destes Serviços de Consultoria poderão ser solicitadas pelo 
endereço eletrônico tais: asl2.compras@fgv.br 
 
A Fundação Getulio Vargas entrará em contato somente com as empresas habilitadas para a próxima etapa 
do processo.   
 

 
 

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2022 
 
 
 
 

MAURICIO WANDERLEY ESTANISLAU DA COSTA 
 

Gerente de Aquisições e Contratações 
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