
 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Brasil

Programa Paraná Seguro

Contrato de Empréstimo:3137/OC - BR

Contratação de Consultoria para Aprimorar o Programa Centro da Juventude

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados de

Consultoria em Elaboração da Metodologia de intervenção e acompanhamento com

sistema de gestão a ser aplicada e desenvolvida nos Centros da Juventude – Paraná

Seguro, com foco nos adolescentes e jovens de 15 (quinze) a 24 (vinte e quatro) anos

de idade.

O  Governo  do  Estado  do  Paraná  recebeu  um  financiamento  do  Banco

Interamericano de Desenvolvimento -BID/Fundo Multilateral (FUMIN), para o Programa

Paraná Seguro e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de

serviços de consultoria, voltada para os Centros da Juventude, Programa da Secretaria

de Estado da Família e Desenvolvimento Social.

Os  serviços  de  consultoria  incluem  o  desenvolvimento  de  metodologia  de

trabalho e acompanhamento com sistema de gestão para os Centros da Juventude –

Paraná Seguro, a ser utilizado nas ações voltadas aos adolescentes e jovens de 15

(quinze) a 24 (vinte e quatro) anos de idade em situação de vulnerabilidade e risco

social, no processo de prevenção às violências. Inclui a produção de referencial teórico

acerca do acompanhamento de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade

e risco social, relacionados a programas de enfrentamento às violências na juventude 
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no cenário nacional e internacional, bem como os atendidos no Centro da Juventude;

realizar diagnóstico situacional do funcionamento, organização, processo de trabalho,

oferta e execução de serviços e abordagens desenvolvidas, considerando experiências

exitosas  correlatas;  construir  metodologia  de  trabalho  e  acompanhamento  de

adolescentes e jovens, relacionados a programas de enfrentamento às violências na

juventude para o aprimoramento e a implantação das ações nos Centros da Juventude

– Paraná Seguro; implementar a metodologia de trabalho e acompanhamento nos 15

(quinze) Centros da Juventude - Paraná Seguro, nos 13(treze) municípios elencados, a

saber:  Almirante Tamandaré, Apucarana, Cambé, Cascavel, Curitiba (02 Centros da

Juventude), Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá, Pinhais, Piraquara, São José dos

Pinhais, Toledo (02 Centros da Juventude) e Umuarama; prototipar sistema de gestão

coerente com a metodologia desenvolvida para os Centros da Juventude – Paraná

-Seguro;  desenvolver  instrumentais  técnicos  padronizados,  coerentes  com  a

metodologia  desenvolvida  para  os  Centros  da  Juventude  –  Paraná  Seguro,  e

compatíveis com os sistemas da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento

Social -SEDS; avaliar a implantação da metodologia de trabalho e acompanhamento

nos 15 (quinze) Centros da Juventude – Paraná Seguro, nos 13 (treze) municípios

elencados.

A consultoria  contratada deverá  implantar  a  metodologia  nos 15 Centros  da

Juventude elencados, de acordo com as especificações acima descritas, entregar 06

relatórios como produtos e atingir 190 pessoas entre servidores municipais e estaduais

em capacitação à ser realizada para implantação da metodologia de intervenção e

acompanhamento dos Centros da Juventude - Paraná Seguro.

Estes  serviços  técnicos  serão  realizados  no  período  de  13  (treze)  meses,

contados a partir da assinatura do contrato, prorrogável por mais 60 (sessenta) dias,

para o término da execução dos trabalhos.

A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, convida empresas

e/ou  instituições  de  consultoria  elegíveis  para  apresentar  sua  manifestação  de

interesse em prestar os Serviços citados. As empresas e/ou instituições interessadas 
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deverão  fornecer  informações  que  indiquem  que  são  qualificadas  e  possuem

experiência para executar os Serviços (mediante a apresentação do portfólio por meio

de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados,

experiência  em  condições  semelhantes,  disponibilidade  de  profissionais  da  equipe

técnica com conhecimentos necessários).

As  empresas  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

empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.

As empresas poderão associar-se a outras empresas na forma de joint venture

ou por meio de subcontrato para melhorar suas qualificações. Para efeito a formação

da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente

constituída  ou  incorporada  e,  no  caso  de joint  venture,  será  considerada  a

nacionalidade da empresa designada como representante.

A  empresa  será  selecionada  de  acordo  com  a  Seleção  Baseada  nas

Qualificações do Consultor – SQC, definido nas Políticas.

Maiores informações poderão ser obtidas no Palácio das Araucárias, 6 Andar A-

Superintendência da Assistência Social, das 09hs às 17hs.

As Manifestações  de  Interesse  deverão  ser  entregues  na  forma  escrita

(pessoalmente, por correio ou por correio eletrônico/e-mail até   22/05/2018).  

Escritório de Projetos Paraná Seguro – BID

Responsável na SEDS: Leslie Terezinha Canestraro Skroch

Rua Jacy Loureiro de Campos, s/nº – Palácio das Araucárias

(41) 3210-2767

e-mail: paranabancobid@seds.pr.gov.br
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