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1.    Esta solicitação de Expressões de Interesse encontra-se em conformidade com 
o Aviso Geral de Aquisição deste Projeto publicado no Development Business, notice WB 
1259-633/04, de 27 de maio de 2004. 
 
2.    A República Federativa do Brasil recebeu um empréstimo de Banco 
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento e pretende aplicar parte do montante 
deste empréstimo para o pagamento de serviços de consultoria no âmbito do Programa de 
Assistência Técnica para o Crescimento Sustentável e Equitativo – PACE, através do acordo 
de Cooperação Técnica com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – 
PNUD. 
 
3.    A presente consultoria terá por objeto a seleção de empresa para prestação de 
serviço de especificação, desenvolvimento e implantação da segunda fase do Sistema 
Integrado da Dívida Pública (SID) que compreenderá a execução dos serviços de 
especificação, desenvolvimento e implantação utilizando linguagem Java, arquitetura J2EE, 
banco de dados Oracle e metodologia no desenvolvimento baseada no RUP (Rational Unified 
Process), de alguns submódulos incluindo indicadores econômico-financeiros, curva de juros, 
fluxos financeiros, planejamento estratégico, preparação de leilões, balanço e suporte ao 
Tesouro Direto; 

 
4.    Nesse contexto, O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD, no âmbito do Projeto - Programa de Assistência Técnica para o Crescimento 
Sustentável e Equitativo – PACE, sob a coordenação da Secretaria do Tesouro Nacional, 
convida empresas/instituições qualificadas que demonstrem interesse na prestação dos 
serviços requeridos. As empresas/instituições interessadas deverão demonstrar que são 
qualificadas para desempenhar os serviços, apresentando: 

 
4.1.   - comprovação de conhecimento e experiência sobre assuntos relacionados à 
Dívida Pública Federal Brasileira, tais como: mercado financeiro nacional e internacional, 
características dos títulos públicos federais (internos e externos), inclusive suas formas de 
cálculo, leilões de títulos públicos, indicadores econômicos e financeiros, construção de 
cenários, estatística, econometria, matemática financeira e análise de risco; 
 
4.2.    - comprovação de conhecimento e experiência no desenvolvimento de produtos 
de software integrados, baseados em plataforma Web, utilizando as tecnologias: Java, J2EE, 
Oracle, RUP, Linux ou Unix, certificação digital e criptografia; 
 
4.3.   - breve descrição da metodologia utilizada em trabalhos de natureza 
semelhante. 
 



5.    A participação de profissionais nacionais e a experiência das empresas em 
projetos executados no Brasil, bem como a capacidade produtiva em no mínimo 150 PF/MÊS, 
são aspectos importantes que serão considerados neste processo de seleção. 
 
 
6.    A empresa/instituição será selecionada de acordo com os procedimentos do 
Banco Mundial para a Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco, 
publicado em janeiro de 1997, revisadas em setembro de 1997, janeiro de 1999 e maio de 
2002, de acordo com a metodologia de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC). 
 
7.    As empresas/instituições interessadas deverão obter mais informações no 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Tel: 55 61 3038-9300 Fax: 
55 61 3038-9010, e-mail: pnudlicitacoes@undp.org.br, https://www.undp.org.br/licitacoes  
 
8.    As Expressões de Interesse deverão ser entregues na Unidade de Compras, até 
11 de fevereiro de 2010, no seguinte endereço: EQSW 103/104, Lote 01, Bloco D - Setor 
Sudoeste - CEP: 70670-350, Brasília/DF, Brasil, com o assunto “MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE Nº 08048/2009” 


