
 

SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL 

 

AVISOS DE SOLICITAÇÃO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE Nº 9412/2010 

 

Programa de Assistência Técnica para o Crescimento Sustentável e Equitativo – PACE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

Acordo de Empréstimo N° 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 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para fazer face aos custos do Programa de Assistência 

Técnica para o Crescimento Sustentável e Equitativo – PACE – Secretaria do Tesouro Nacional – STN, 

pretendendo aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos admissíveis para Seleção 

de Consultores, segundo as normas do BIRD, com vistas à contratação de empresa para a prestação 

de serviços técnicos especializados de sustentação de infraestrutura de Tecnologia da Informação e 

Comunicação – TIC, no apoio às atividades de disponibilização e suporte ao Sistema Integrado da 

Dívida – SID, pelo período de 10 (dez) meses. 

 

3. A presente consultoria terá por objeto as seguintes macro-atividades: 

i) Operação e Monitoramento de Ambientes de TIC; 

ii) Supervisão de Produção de Soluções de TIC; 

iii) Administração de Aplicativos Web; 

iv) Administração de Redes, Servidores e Software Básico; 

v) Administração de Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados; 

vi) Execução de Procedimentos de Segurança de TIC. 

 

4. O Programa de Assistência Técnica para o Crescimento Sustentável e Equitativo – PACE, por 

intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, convida empresas a manifestarem interesse no 

fornecimento do objeto acima indicado. 

 

5. Empresas interessadas devem fornecer informações indicando que estão qualificadas para 

realizar os serviços acima descritos, apresentando: 



i) Comprovação de experiência na disponibilização e no suporte técnico a sistemas 

informatizados que tenham, pelo menos, 500 (quinhentos) usuários clientes de modo a 

demonstrar a capacidade do fornecedor em prestar a integralidade dos serviços. 

ii) Comprovação de experiência em operações de datacenter, sendo responsável pelas 

rotinas de operação e monitoramento de recursos tecnológicos típicos deste tipo de ambiente; 

iii) Comprovação de experiência em administração da produção de aplicativos baseados em 

plataforma web, com distribuição em camadas de dados, aplicação e apresentação, utilizando 

programas Oracle, JBoss e Apache, respectivamente. 

iv) Comprovação de experiência em suporte a software básico, equipamentos e redes de 

computadores, envolvendo ativos de armazenamento (storage), servidores de plataforma baixa, 

bibliotecas de fita, sistemas operacionais Linux e redes TCP/IP, plataformas estas similares ao 

parque tecnológico da STN; 

v) Comprovação de experiência em suporte a sistemas gerenciadores de bancos de dados, 

em ambientes avançados de plataforma Oracle; 

vi) Comprovação de experiência em execução de procedimentos e rotinas técnicas na área 

de segurança da informação e comunicação, realizando o monitoramento, a detecção, o registro 

e o tratamento de vulnerabilidades e incidentes. 

 

6. A empresa/instituição será selecionada de acordo com os procedimentos estabelecidos nas 

Diretrizes para Seleção e Emprego de Consultores por Mutuários do Banco Mundial, de 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 poderão 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 26 de 

Março 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 

9412/2010”. 


