
SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL 
Avisos de Solicitação de Expressões de Interesse 

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

 
 

SERVIÇOS DE TREINAMENTO 
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 – BIRD 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). 
 
3. A contratação dos serviços de treinamento será para: 

I) Capacitar servidores da SUSEP em Princípios e Normas de Contabilidade 
Internacional, com base, fundamentalmente, nos International Financial 
Reporting Standards – IFRS. 

II) LOCAL:  Rio de Janeiro 
III) PRAZO:  150 dias 

 
4. O PACE, sob a coordenação do Ministério da Fazenda, convida instituições de ensino que 
demonstrem interesse na prestação do serviço citado no item 3 acima, com conhecimento e 
experiência na execução de treinamentos em Princípios e Normas de Contabilidade 
Internacional a manifestar interesse. 
 
5. Será selecionada uma instituição para o desenvolvimento do treinamento, de acordo com os 
Procedimentos do Banco Mundial para a Seleção e Contratação de Consultores pelos 
Mutuários do Banco, publicados em janeiro de 1997 (revisados em janeiro e agosto de 1996, 
em setembro de 1997, em janeiro de 1999 e em maio 2002), pelo método SQC – Seleção 
Baseada nas Qualificações da Consultora. Serão exigidas: experiência comprovada na 
execução de trabalhos relacionados com a capacitação de pessoas em Princípios e Normas de 
Contabilidade Internacional; experiência  do instrutor(es) e substituto(s) de no mínimo cinco 
anos em trabalhos similares, além de formação acadêmica no nível de pós-graduação “stricto 
sensu” (Mestrado e/ou Doutorado) em matéria compatível com o objeto. Excepcionalmente 
será admitido instrutor que não preencha o requisito de escolaridade mínimo, desde que tenha 
notório conhecimento da matéria afeta à disciplina. 
 
6. Os interessados poderão obter maiores informações no site do PNUD www.undp.org.br 
 
7. As Expressões de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo, até às 18h (horário 
de Brasília) do dia 25 de junho de 2008, devidamente identificadas (MI 1659). 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –  PNUD 
Unidade de Compras 
EQSW 103/104 - Lote 1 - Bloco D - Setor Sudoeste 
Brasília – DF - CEP: 70670-350 
e-mail:  pnudlicitacoes@undp.org.br  
 


