
 

SELEÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU PELOS MUTUÁRIOS 
DO BANCO MUNDIAL 

 

Avisos de Solicitação de Expressões de Interesse nº 10260/2010 
BRASIL 

 

Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Eqüitativo e Sustentável (PACE) 
 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
ACORDO DE EMPRÉSTIMO NÚMERO BIRD 7253-BR. 

 

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 do Banco Internacional 
para a Reconstrução e o Desenvolvimento e pretende aplicar parte do montante deste 
empréstimo para treinamento de servidores no âmbito do PROGRAMA DE APOIO À 
AGENDA DE CRESCIMENTO ECONÔMICO EQÜITATIVO E SUSTENTÁVEL 
(PACE). Através do acordo de Cooperação Técnica com Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

3. A presente contratação tem como objeto curso de pós-graduação lato sensu de 
360 horas, a ser realizado em Brasília, para servidores de órgãos da administração 
direta e indireta que estão envolvidos em uma ou mais etapas relacionadas com a 
implementação de projetos de infra-estrutura rodoviária. O curso deverá tratar dos 
seguintes temas: 

o Sistema de Transportes 
o Metodologia(s) de planejamento em Transporte 
o Aspectos de gestão pública relacionados ao Transporte 
o Noções de elaboração de estudos e projetos em transporte rodoviário 
o Modalidades de licitação e contratos administrativos 

4. Nesse contexto, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 
no âmbito do Projeto da Secretaria Executiva, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, convida 
instituições de ensino superior qualificadas e autorizadas pelo Ministério da Educação 
(MEC) que demonstrem interesse na prestação dos serviços requeridos. 

5. As instituições interessadas deverão demonstrar que são qualificadas para 
desempenhar os serviços, apresentando comprovação de experiência na execução de 
trabalhos relacionados com a capacitação de pessoas nas áreas descritas acima.  

6. As instituições de ensino superior que demonstrem ter atuado em prestação de 
serviços de consultoria, em matéria(s) afeta(s) ao curso, a órgãos da administração 
pública federal, referentes ao setor rodoviário, serão consideradas como uma 
vantagem adicional. 

7. As empresas/instituições interessadas deverão obter mais informações no 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Tel : 61 3038-9300 
Fax : 61 3038-9010, e-mail : pnudlicitacoes@undp.org, 
HTTPS://www.undp.org.br/licitacoes.  

8. 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). 

9. As Expressões de Interesse deverão ser entregues na Unidade de Compras, até      
o dia 30 de agosto 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 10260/2010 


