CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PROJETO: Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família
Paranaense.
Nome do Processo de Seleção: Contratação de consultor individual para realização de
serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do Programa
Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense
Contrato nº: 3129 OC/BR
Referência Nº. Componente 2
O Estado do Paraná firmou um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e
reduzir a vulnerabilidade social das famílias que residem em territórios de maior
concentração de pobreza do Estado do Paraná, mediante a articulação de políticas
municipais e estaduais e de serviços ofertados por diversas áreas, e pretende utilizar parte
dos recursos para a seleção e contratação de serviços de consultoria para realizar serviços
técnicos especializados de assessoramento técnico em engenharia civil no que se refere a
construção de moradias para as famílias incluídas no Programa e construção de Centros
de Referência da Assistência Social nos municípios prioritários. Os serviços de
consultoria têm por objetivo:
• assessorar à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e a Companhia de
Habitação do Paraná (Cohapar) no planejamento e execução de obras de moradias
para as famílias incluídas no Programa;
• assessorar à UGP e a Paraná Edificações (PRED) no planejamento e execução de
obras de melhoria da estrutura física e a ampliação da rede de equipamentos
públicos de assistência social nos municípios prioritários do Programa;
• assessorar a UGP na articulação das ações junto a Coordenação de Proteção
Social Básica – CPSB, Coordenação de Proteção Social Especial – CPSE,
Cohapar e PRED;
A presente consultoria deverá desenvolver os serviços a serem contratados no decurso de
até doze meses.
O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convida
consultores individuais elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar
os Serviços citados. Os interessados deverão manifestar-se enviando seus currículos, que
evidencie que estão qualificados e possuem experiência para executar os Serviços.
Ressalta-se que, caso o consultor seja selecionado, durante a negociação do contrato

haverá a exigência de demonstrar documentos que comprovem as qualificações
identificadas nos currículos.
A lista curta deverá conter no mínimo 03 (três) currículos de consultores
Os consultores individuais serão selecionadas de acordo com os procedimentos
estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 2350-9), e está aberta a todas as pessoas
elegíveis, conforme definido nestas políticas.
O consultor será selecionado de acordo com o método de Consultoria Individual – CI,
definido nas Políticas.
Outras informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de
expediente de 09h00 às 17h00 (hora local). As Manifestações de Interesse deverão ser
entregues na forma escrita, (pessoalmente, por correio, por fax ou por correio
eletrônico/e-mail) até às 17H00 do dia 20/02/2017.

Endereço:
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social
Unidade de Gerenciamento do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação
Urbana – Família Paranaense
At: Angelo Tadini
Palácio das Araucária/5º Andar/ Ala B
Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº - Centro Cívico
80530-915/ Curitiba/Paraná/Brasil
Tel: (41) 3210.2508
E-mail: angelotadini@seds.pr.gov.br
Website: desenvolvimentosocial.pr.gov.br

