
 

SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL 
 

Avisos de Solicitação de Expressões de Interesse nº 10358/2010 
 

BRASIL 
 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E 
EQUITATIVO - (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 o pagamento de serviços de consultoria 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 consultoria terá por objetivo a seleção de empresa para prestação de 
serviços especializados para elaboração de projeto e construção do novo sítio da 
internet da Secretaria do Tesouro Nacional: 
 

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 até o  
dia 01 de julho de 2010: 
 

4.1 comprovação de conhecimento e experiência em criação, construção e/ou 
reorganização de sítios corporativos e/ou governamentais; 
 

4.2 no mínimo três anos de experiência comprovada na área de comunicação ou 
elaboração de projetos de sítios para Internet, com ênfase no desenvolvimento de 
websites institucionais e de sítios de relacionamento institucional; 
 

4.3 experiência comprovada na elaboração de projetos de arquitetura da 
informação para corporações; 
 

4.4 conhecimento de HTML, Javascript, CSS (Cascading Style Sheets) e uma (ou 
mais) linguagem de programação dinâmica (PHP, Java, dotnet ou ASP), XML, 
XHTML, FLASH, Ajax, Web 2.0 entre outras tecnologias e 
 

5. 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). 
 

6. 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, 
HTTPS://www.undp.org.br/licitacoes. 
 

7. As Expressões de Interesse deverão ser entregues na Unidade de Compras, até      
o dia 01 de julho 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 10358/2010 


