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Termo de Referência – IABS PRS-CAM-034 

Contratação de serviços técnicos especializados em Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER) com foco em sustentabilidade da propriedade e aptidão para certificações nas 

Unidades Demonstrativas (UDs) do projeto 

RETIFICAÇÃO N. 001, DE 05 DE JANEIRO DE 2022 

 

No dia 05 de janeiro de 2022, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade 
(IABS), responsável pela execução e administração técnica, financeira e fiduciária do Projeto 
Rural Sustentável - Cerrado (Convênio BID – IABS ATN/LC-1708-BR), no uso de suas atribuições 
e considerando a publicação do Termo de Referência – IABS PRS-CAM-034, resolve: 
 
Atendendo a solicitações de prestadores de serviços pré-qualificados na Chamada para Pré-
qualificação de Instituições de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) e com o intuito de 
prover um melhor atendimento aos(às) beneficiários(as) do projeto, acrescentar ao Termo de 
Referência acima mencionado, em seu Anexo I - Requisitos de participação, orientações e 
critérios de avaliação, a seguinte informação: 
 

As ATERs pré-qualificadas no projeto poderão incluir no portfólio a ser entregue, 
lista de profissionais vinculados(as) a ela com experiência relacionada à 
certificação, mesmo se eles(as) não foram cadastrados(as) e aprovados(as) na 
Chamada de Pré-qualificação de Instituições de ATER. Deverá constar em planilha: 
nome, formação e vínculo profissional, destacando os(as) 5 (cinco) profissionais 
dentre os(as) nomeados(as) na lista para serem considerados(as) na avaliação, 
anexando a documentação destes(as) no portfólio (currículo e comprovantes de 
experiência). As instituições aprovadas no processo deverão, posteriormente, 
fornecer no sistema/portal do projeto informações adicionais de todos(as) os(as) 
profissionais listados(as) que não foram cadastrados(as) e aprovados(as) na 
Chamada de Pré-qualificação de Instituições de ATER, de forma que passem pelo 
processo de pré-qualificação. Apenas os(as) profissionais aprovados(as) na pré-
qualificação poderão assistir os(as) produtores(as) das UDs.  

 
Por fim, fica retificado o prazo para envio das Propostas até as 23h59 do dia 16/01/2022 por 
meio do portal do projeto (https://portal.ruralsustentavel.org/accounts/login/). 
 
 

 

 

 

Luís Tadeu Assad 

Diretor-Geral do Convênio BID – IABS ATN/LC-17408-BR 

Diretor-Presidente do IABS 


