
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 empresa consultora para assessoria 
técnica especializada com a finalidade de elaborar um Modelo de Inclusão Produtiva 
para o Programa Família Paranaense, bem como aplicá-lo em municípios prioritários do 
Programa. 

Contrato nº: 3129 OC/BR 

Referência Nº. Componente 1 subcomponente 1.3 

 
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 
promover a autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade, através da 
Contratação empresa consultora para assessoria técnica especializada com a finalidade 
de elaborar um Modelo de Inclusão Produtiva para o Programa Família Paranaense, 
bem como aplicá-lo em municípios prioritários do Programa, com o intuito de atender 
demandas do subcomponente 1.3 (“ações de inclusão socioeconomica”) do Contrato nº 
3129/OC-BR firmado entre o Governo do Estado do Paraná e o BID. 

Os serviços de consultoria têm por objetivo: 

 Criar um “Modelo de Inclusão Produtiva”, que contenha uma metodologia 

replicável para os municípios prioritários, bem como conteúdos práticos e 

diretrizes capazes de dar sustentabilidade ao Modelo junto às equipes técnicas 

que compõem o Programa; 

 Disseminar as ações do Modelo criado por meio da execução do mesmo, nos 

municípios selecionados; 

 Trabalhar questões em aulas práticas tais como conhecimentos, habilidades, 

atitudes, técnicas e valores, expectativas, realidade, preparando os participantes 

para enfrentar os desafios relacionados ao mundo do trabalho; 



 Desenvolver a consciência empreendedora, reconhecendo a importância de 

estarem preparados e independentes para gerar renda, principalmente após o 

término das etapas de acompanhamento do programa; 

 Transferir conhecimento acerca do Modelo, por meio de seminários, aos 

técnicos de referência das famílias e aos demais que se fizerem necessários; 

A presente consultoria deverá desenvolver os serviços a serem contratados no decurso 
de até 18 (dezoito) meses. 

O Estado do Paraná e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) convidam 
empresas consultoras elegíveis para apresentarem sua manifestação de interesse em 
prestar os Serviços citados. Os interessados deverão enviar suas manifestações de 
interesse e portfólios, que evidenciem que estão qualificadas e que possuem 
experiência para executar os Serviços. Ressalta-se que, caso a empresa consultora 
seja selecionada, durante a negociação do contrato haverá a exigência de demonstrar 
documentos que comprovem as qualificações identificadas nos seus portfólios.  

A lista curta deverá conter no mínimo 06 (seis) possíveis empresas consultoras.  

As empresas consultoras 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. 

O consultor será selecionado de acordo com o método de Seleção Baseada nas 
Qualidade e Custo – SBQC, definido nas Políticas. 

Outras informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de 
expediente de 8h30min as 12h e das 13h30min às 18h (hora local). As Manifestações 
de Interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente, por correio ou por 
correio eletrônico/e-mail) até às 17h do dia 18/10/2017. 

 

Endereço: 
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social 
Unidade Técnica do Programa Família Paranaense 
A/C: Josiane Oliveira 
Palácio das Araucárias | 5º Andar | Ala B 
Rua Jacy Loureiro de Campos s/nº - Centro Cívico 
80530-915 | Curitiba|Paraná|Brasil 
Telefone: (41) 3210.2510 
E-mail: familiaparanaensebid@seds.pr.gov.br 
 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
mailto:familiaparanaensebid@seds.pr.gov.br

