
SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL 
 

Avisos de Solicitação de Expressões de Interesse nº 9888/2010 

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, 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 realização pesquisa nacional sobre a Percepção Social 
da Justiça Brasileira, com vistas a identificar as diferentes formas pela qual a 
população vê o Poder Judiciário como meio de solucionar seus conflitos. 

3. A presente consultoria terá por objeto a realização de pesquisa nacional sobre a 
Percepção Social da Justiça Brasileira e compreenderá a entrega dos seguintes 
produtos: 

 Produto I – Questionário elaborado abrangendo os dois eixos traçados para a 
pesquisa;  

Produto II - Perfil social dos entrevistados no que diz respeito a gênero, renda 
familiar, faixa etária, ocupação profissional.  

Produto III – Relatório parcial contendo os resultados da aplicação dos 
questionários em 50% da amostra; 

Produto IV – Estudo/diagnóstico, em formato de publicação (entregue em cd-
rom e impresso), com dados que apresentem o perfil social dos entrevistados no que 
diz respeito à gênero, renda familiar, faixa etária, ocupação profissional, demonstrem a 
percepção da sociedade brasileira em relação ao Poder Judiciário e indique as críticas 
das informações retiradas do banco de dados com indicações para cada uma das 
áreas do Judiciário cobertas pelo questionário 

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. Empresas interessadas devem fornecer 
informações indicando que estão qualificadas para realizar os serviços acima 
descritos, demonstrando a experiência em pesquisa de opinião. 



5. A empresa 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. 

7. As empresas interessadas podem obter maiores informações no Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, tel.: 55 61 3038-9300 – Fax 55 61 
3038-9010, e-mail: pnudlicitações@undp.org ou portal 
http://www.undp.org.br/licitacoes 

8.      As Expressões de Interesse deverão ser entregues em envelope lacrado na 
Unidade de Compras do PNUD, até o dia 08 de julho de 2010, no seguinte endereço: 
EQSW 103/104, Lote 01, Bloco D – Setor Sudoeste – CEP: 70.670-350 – Brasília-DF-
Brasil. 

 

 

 

 


