SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA)
Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
Pais: Brasil
Projeto: BR-L1491 / Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
da Celesc - BID
Setor: Elétrico
Contrato de Empréstimo nº: 4404/OC-BR
1. A Celesc Distribuição S.A contratou financiamento com o BID através do
qual pretende contratar serviços de consultoria destinados ao apoio à
gestão e implementação do Programa de Aprendizagem da Celesc
Distribuição S.A., mediante disponibilização de jovens aprendizes para
atuarem junto à Administração Central e às Agências Regionais. Para
efeitos de composição do Programa de Aprendizagem, entende-se como
”jovem aprendiz” jovens com idade entre 14 a 16 anos, oriundos de
famílias em situação de vulnerabilidade social.
2. Serão atribuições da contratada: (i) Selecionar e contratar os jovens
aprendizes, por um período de 24 meses; (ii) Ministrar cursos de
aprendizagem e efetuar o pagamento de benefícios devidos – salário e
encargos sociais, vale-transporte, vale-alimentação, seguro contra
acidentes pessoais e uniformes; (iii) Acompanhar o cumprimento de carga
horária de 20 horas semanais – 4 horas diárias, sendo 16 horas de
atividades na Empresa e 4 na entidade de formação.
3. As interessadas serão selecionadas de acordo com os procedimentos
indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores do
Banco Interamericano de Desenvolvimento – GN-2350-9, admitindo-se a
participação de firmas de países de origem que forem elegíveis. Firmas
consultoras poderão associar-se com outras.
4. As Manifestações de Interesse, onde as firmas consultoras elegíveis devem
encaminhar informações que indiquem que estão qualificadas para prestar
os serviços solicitados, deverão ser entregues na forma escrita no
endereço indicado a seguir (pessoalmente, por correio, ou por correio
eletrônico/e-mail) até 30 de dezembro de 2018.
Endereço:
Celesc Distribuição S.A
A/C: Regina Schlickmann Luciano
Av. Itamarati, 160 – Itacorubi
CEP 88034-900 | Florianópolis |Santa Catarina |Brasil
Telefone: 55 (48) 3231 5520
E-mail: reginasl@celesc.com.br

