
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 06827/2009  
 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
Contrato de Empréstimo PO-1609/OC-BR – Banco Interamericano de 

Desenvolvimento 
PROJETO BRA/04/046 – Fortalecimento Institucional para Avaliação e Gestão da 

Informação do MDS 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome 
 
 

A República Federativa do Brasil recebeu um empréstimo do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID, cujos recursos objetivam financiar o 
Programa de Apoio ao Sistema de Proteção Social, PO-1609/OC-BR e pretende 
aplicar parte do montante do empréstimo na contratação de instituição/empresa 
especializada em educação a distância para capacitação de técnicos no âmbito do 
Programa Bolsa Família – PBF e do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, no âmbito do 
Projeto BRA/04/046 – Projeto de Fortalecimento Institucional para Avaliação e 
Gestão da Informação do MDS, convida empresas e instituições elegíveis a 
apresentar Manifestação de Interesse em prestar os serviços solicitados a seguir: 
 
Os serviços compreendem a organização e implementação de curso a distância, 
via internet, com capacidade de atendimento de 14.059 mil alunos em todo o 
território nacional. Para realizar a capacitação a instituição/empresa de ensino 
deverá disponibilizar infraestrutura tecnológica para curso a distância via internet, 
incluindo: 
i) Sistema de gestão acadêmica integrado ao ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA) e plataforma de hospedagem (servidor e serviço de comunicação) com alta 
disponibilidade de serviços; 
ii) Elaborar planejamento instrucional para o curso, a partir de conteúdos 
organizados e disponibilizados pelo MDS; 
iii) Organizar, implementar e manter estrutura de atendimento aos participantes, 
por meio de tutoria e equipe de suporte administrativo e técnico para central de 
atendimento;  
iv) Desenvolver estratégias para garantir a qualidade do processo de capacitação, 
prevendo instrumentos de avaliação dos participantes e da capacitação e 
procedimentos para minimizar a evasão; 
v) Desenvolver e produzir materiais didáticos em mídia eletrônica, impressa e CD 
ROM; 
vi) Disponibilizar ambiente para manutenção de uma comunidade virtual de 
aprendizagem após a conclusão da capacitação. 
 
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD convida as 
Instituições/empresas de Ensino elegíveis a apresentar seu interesse em prestar 
os serviços solicitados. As Instituições/empresas de Ensino interessadas deverão 



apresentar informação que indique que estão qualificadas para fornecer os 
serviços (descrição de trabalhos similares, experiência em condições 
similares, disponibilidade de pessoal que possua os conhecimentos 
pertinentes, etc). As Instituições/empresas de Ensino poderão associar-se 
visando melhorar suas qualificações. 
 
As Instituições/empresas de Ensino serão selecionadas de acordo com as 
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento BID, Seleção Baseada na Qualidade e no 
Custo (SBQC),  edição vigente. 
 
As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas no endereço indicado a 
seguir, até  às 18:00 horas do dia 24/08/2009, em envelope lacrado ao PNUD, 
com o assunto MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 06827/2009, 
correspondência oficial emitida em papel timbrado da entidade, devidamente 
assinado pelo representante legal da mesma, expressando interesse em realizar o 
trabalho em questão, assim como apresentando as comprovação dos requisitos 
exigidos nesta manifestação 
 
As empresas/instituições deverão submeter suas manifestações de interesse para: 
 
Endereço: 
Manifestação de Interesse Nº 06827/2009 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 
A/C: Unidade de Compras 
Endereço: EQSW 103/104, Lote 01, Bloco D - Setor Sudoeste - CEP: 70670-350, 
Brasília/DF, Brasil 
Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 55 61 3038-9010 
Correio Eletrônico: pnudlicitacoes@undp.org.br 
Portal: https://www.undp.org.br/licitacoes 
 
Empresas/instituições interessadas poderão obter mais informações acessando o 
endereço eletrônico http://www.pnud.org.br ,link “licitações e contratos”, pelo 
endereço eletrônico pnudlicitacoes@undp.org.br ou pelo fax 55 61 3038-9010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


