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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE  

SERVIÇOS DE CONSULTORIA CI 07 2021 
 
ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, FAMÍLIA E TRABALHO 
 
Projeto: Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família 
Paranaense/Nossa Gente Paraná 
 
Nome do processo de seleção: Contratação de consultor individual para realização de serviços 
técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do componente 2 (“Melhoria 
Integrada de Bairros”) do Contrato 3129/OC-BR entre o Estado do Paraná e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) – “Programa Integrado de Inclusão Social e 
Requalificação Urbana Família Paranaense/Nossa Gente Paraná”.   
 
Contrato nº: 3129/OC-BR 
 
Referência nº: Subcomponente 2.1– Promoção de requalificação urbana e integral de bairros 
 
 

O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convidam 
profissionais interessados na apresentação de manifestação de interesse para realização de 
serviços técnicos especializados e assessoramento técnico de Obras do componente 2 
(“Melhoria Integrada de Bairros”) do Contrato 3129/OC-BR entre o Estado do Paraná e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) – “Programa Integrado de Inclusão Social e 
Requalificação Urbana Família Paranaense/Nossa Gente Paraná”.   

 
A consultoria tem duração prevista de 8 (oito) meses, envolvendo as seguintes 

atividades: Auxiliar quando necessário na elaboração de todos os documentos necessários às 
aquisições e contratações, incluindo o auxílio técnico na elaboração, pela UGP e a COHAPAR, 
de editais de aquisição e termos de referência, com base nos modelos definidos nas Políticas 
do BID (GN-2350-9 e GN-2349-9); Auxiliar os Engenheiros Fiscais da COHAPAR, verificando a 
compatibilidade dos projetos técnicos apresentados pelas empresas vencedoras dos certames 
licitatórios com os memoriais descritivos, cronogramas e orçamentos; Auxiliar a COHAPAR na 
supervisão das obras e dos serviços contratados, informando a UGP acerca da execução 
física, financeira e qualitativa, e elaborar recomendações quando pertinente; Auxiliar na Gestão 
dos contratos do BID, mantendo atualizadas as planilhas de controles, planilhas de medição e 
apoiando a interface entre a Cohapar e os Escritórios Regionais da Companhia e a SEJUF e 
seus escritórios regionais; Manter atualizado o Cronograma Físico e Financeiro das obras do 
Programa a partir das informação fornecidas pela COHAPAR; Analisar em conjunto com a 
COHAPAR, quando necessário, as solicitações de alterações contratuais propostas pelas 
empresas contratadas no âmbito do Projeto, emitindo quando necessário pareceres técnicos 
que serão avaliados pela UGP para a tomada de decisões; Dar suporte técnico à COHAPAR 
ao longo da execução das obras, serviços, compras e estudos; Manter os registros 
permanentes dos quantitativos de cada uma das obras, serviços e compras do Projeto em que 
tiver sido envolvido, bem como gerar os relatórios gerenciais que forem solicitados; Realizar 
visitas periódicas aos locais beneficiados pelo Projeto, para fins de avaliar o andamento das 
ações e sua compatibilidade com o planejamento geral; Participar e acompanhar as reuniões 
em que sua presença for pertinente, a critério da UGP, nos territórios que receberão as obras 
do Programa com projetos de Requalificação Urbana e de Redução do Déficit Habitacional; A 
partir das eventuais problemáticas que poderão ser encontradas na execução das obras, 
elaborar minutas de documentos como contratos, Termos de Referência e outros, conforme 
modelos do BID, apresentando sugestões que objetivem a eliminação dos problemas 
encontrados; Fazer análises comparativas e de riscos entre as obras em andamento do 
Programa, a fim de dar subsídio para a UGP e a COHAPAR quanto ao andamento destas, 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/editais/MANIFESTACAO_DE_INTERESSE_PSICOLOGO.pdf#page=1
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/editais/MANIFESTACAO_DE_INTERESSE_PSICOLOGO.pdf#page=1


 
 
 
 
 
 

Palácio das Araucárias | Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n | Centro Cívico | 80530-915 | Curitiba | Paraná | Brasil. 

 

ressalvadas as especificidades de cada uma; Auxiliar a SEJUF na elaboração e monitoramento 
do PGAS e seus relatórios, por meio dos Relatórios Mensais de Controle Ambiental de Obras e 
realizar treinamentos sobre estes, quando necessário. 

 
De acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e 

Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 
2350-9), será selecionado 01 (um) consultor individual, que reúna as seguintes qualificações: 

 

 Formação superior em Engenharia Civil; 

 Experiência mínima de 10 (dez) anos de atuação profissional; 

 Experiência mínima de 4 (quatro) anos de atuação na fiscalização de obras de 
construção civil; 

 Conhecimentos de informática: digitação, editor de texto, planilha, 
apresentações, email, navegação, que poderá vir a ser comprovada por 
realização de teste de conhecimentos; 

 Disponibilidade para prestação dos serviços de segunda a sexta-feira, em 
horário comercial, com carga horária indicada pela contratante, podendo ser de 
até 8 (oito) horas diárias presenciais, durante todo o período de abrangência do 
contrato; e 

 Disponibilidade para viajar a trabalho dentro do território nacional sempre que 
solicitado e necessário. 

 
Experiência comprovada de atuação profissional na administração pública direta, 

experiência comprovada de atuação profissional em programas financiados por Bancos 
Multilaterais de Desenvolvimento, experiência comprovada de atuação profissional em com 
projetos na área social e/ou ambiental e certificação /Pós graduação na área de gestão de 
projetos serão consideradas diferenciais.  

 
O interessado deverá manifestar-se enviando seu currículo profissional, que evidencie 

sua qualificação para a prestação dos serviços. Em caso de seleção, deverão ser 
apresentados documentos que comprovem a formação e a experiência informadas no 
currículo.  

 
As Manifestações de Interesse deverão ser encaminhadas das 10:00 horas do dia 

23/11/2021 até as 17:00 horas do dia  07/12/2021 para o email 
familiaparanaensebid@sejuf.pr.gov.br .  
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