
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROJETO: Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense

Contrato nº: 3129/OC-BR

Referência nº:  Componente 1 – Subcomponente 1.1. “Assistência técnica e apoio ao modelo de 

acompanhamento familiar”. 

Nome  do  processo  de  seleção:  Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviços  de 

consultoria, na capacitação e supervisão dos Comitês Locais do Programa Família Paranaense, 

sobre o modelo de Acompanhamento Familiar

O Programa Família Paranaense, criado pela Lei Estadual nº 17.734/2013, e coordenado 

pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) é a principal estratégia do 

Governo do Paraná para o desenvolvimento, o protagonismo e a promoção social das famílias que 

vivem  em  situação  de  alta  vulnerabilidade  social.  O  Estado  do  Paraná  firmou  contrato  de 

empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de aprimorar 

as  ações  do  Programa,  e  utilizou  parte  do  recurso  para  contratação  de  uma  consultoria 

especializada  que  elaborou  uma  proposta  de  Acompanhamento  Familiar  voltado  às  famílias 

incluídas no Programa. Este modelo consiste em uma estratégia de apoio às famílias, formulada 

por um conjunto de ações articuladas, coerentes e sequenciais, tendo como referencial teórico os 

paradigmas  colaborativos  e  mantendo  convergência  com  as  diretrizes  do  Sistema  Único  de 

Assistência Social (SUAS). 

A SEDS pretende levar o modelo de Acompanhamento Familiar à utilização em 100% dos 

municípios prioritários do Programa Família Paranaense. A aplicação do modelo junto às famílias 

esrá feito pelos técnicos da política da Assistência Social, lotados nos municípios, que participam 

dos Comitês Locais do Programa Família Paranaense. Existe a necessidade de uma adequada 

capacitação  destes  técnicos,  com transmissão  dos  conceitos  teóricos  e  da  operacionalização 

metodológica, além da supervisão para fins de esclarecimento de dúvidas e alinhamento entre a 

prática  e  os  objetivos  do  modelo.  Desta  forma,  os  serviços  de  consultoria  ora  abertos  à 

manifestação de interesse têm como objetivo geral: “Capacitar os Comitês Locais do Programa 

Família  Paranaense  para a  assimilação  e utilização  do modelo  de Acompanhamento  Familiar 



elaborado para o trabalho social com as famílias incluídas neste Programa”. 

Os  serviços  deverão  ser  desenvolvidos  no  decurso  de  12  (doze)  meses  contados  da 

assinatura  do  contrato,  com  possibilidade  de  atuação  em  quaisquer  dos  399  municípios  do 

Paraná. 

O Estado do Paraná e o BID convidam pessoas jurídicas a apresentarem sua manifestação 

de interesse em prestar os serviços citados. As empresas candidatas deverão ter experiência na 

atuação em serviços  de treinamento,  capacitação  e  supervisão para  profissionais  da área da 

Assistência  Social  ou  correlatas,  e  possuir  quadro  de  colaboradores  com graduação superior 

concluída em Serviço Social, Pedagogia ou Psicologia, aptos a aturarem como capacitadores junto 

aos Comitês Locais do Programa Família Paranaense. Caberá à empresa candidata apresentar 

portfólio e currículo do coordenador da equipe.

A empresa será selecionada de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 

para  Seleção  e  Contratação  de  Consultores  Financiados  pelo  Banco  Interamericano  de 

Desenvolvimento, pelo método de Seleção baseada na Qualificação do Consultor (SQC).

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo, de segunda a sexta-feira, das 

08h30 às 12h e das 13h30 às 18h (hora local). 

As manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita (pessoalmente, por 

correio, por fax ou por correio eletrônico) até as 17h horas do dia 13/02/2017.

Endereço:

Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social

Unidade de Gerenciamento do Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – 

Família Paranaense

Coordenadora: Letícia Regina Hillen dos Reis

Técnico de referência: Everton de Oliveira

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº - Centro Cívico

CEP 80.530-915 – Curitiba / Paraná / Brasil

Tel +55 (41) 3210-2510

Email: familiaparanaensebid@seds.pr.gov.br


