
 

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – MI 002/2009 
 

SEGUNDO PROJETO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS (VIGISUS II) 
SELEÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 7227BR 
 

1. A República Federativa do Brasil recebeu do um empréstimo do Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD – relativo aos custos 
do Segundo Projeto de Vigilância e Controle de Doenças – VIGISUS II, e pretende 
aplicar parte dos recursos do empréstimo para pagamento de serviços de consultoria 
visando o “Desenvolvimento de indicadores que mensurem os determinantes de 
riscos ambientais e suas dinâmicas, representando o estado de saúde e de 
sustentabilidade ambiental de uma metrópole”.  

 
2. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no âmbito do 

Projeto BRA/04/048 – Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
– VIGISUS II e em nome da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde – SVS/MS – convida firmas especializadas de consultoria a apresentar 
Manifestação de Interesse para realizarem serviços de consultoria especializada 
em epígrafe. 

 
3. O prazo para realização dos serviços de consultoria ora pretendidos será de 06 (seis) 

meses. 
 
4. A firma de consultoria será selecionada pelo método Seleção Baseada nas 

Qualificações do Consultor - SQC – em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos nas Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários 
do Banco Mundial (edição de Maio de 2002). 

 
5. As firmas interessadas deverão encaminhar, até as 18:00 horas (horário de Brasília), 

do dia 23 de março de 2009, em envelope fechado e indevassável, para o PNUD, no 
endereço EQSW 103/104 – Lote 1 – Bloco “D”, Setor Sudoeste – Brasília – DF – Brasil 
– CEP: 70.670-350, aos cuidados da Unidade de Compras, com o assunto 
“Manifestação de Interesse MI 002/2009 – Projeto BRA/04/048”, correspondência 
oficial emitida em papel timbrado próprio e assinada por seu  representante legal, 
manifestando seu interesse em realizar o serviços de consultoria anunciados. A 
correspondência enviada deverá ser acompanhada de informações que indiquem 
sua a qualificação (capacidade técnica) para realização dos serviços. Tais 
informações, dentre outras, podem ser as seguintes: (Brochuras, folders, 
portfólios, etc, que indiquem os Principais Clientes; Trabalhos similares já 
desenvolvidos e(ou) em desenvolvimento; Resumo curricular da Equipe Técnica; 
Parcerias com outras instituições, etc). É permitida a associação entre firmas, com o 
fito de incrementar suas qualificações para os serviços. 

 
6. As firmas interessadas poderão obter mais informações acessando o endereço 

eletrônico http://www.pnud.org.br link “licitações e contratos” ou pelo e-mail 
pnudlicitacoes@undp.org.br, ou ainda pelo fax 55 61 3038-9010. 

 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento /PNUD  Unidade de Compras  

Fax: 55 61 3038-9010 
e-mail:  pnudlicitacoes@undp.org.br 


