
 

 

 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 

BRASIL 

 

PROJETO: Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas – 

PADEAM, Nº BR-L 1328. 

 

NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE 

LEVANTAMENTOS, ESTUDOS, PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO E SUPERVISÃO DE 

OBRAS PARA ADEQUAÇÕES DE 17 (DEZESSETE) UNIDADES ESCOLARES 

ESTADUAIS, QUE FUNCIONAM EM TEMPO REGULAR DE ENSINO, PARA 

FUNCIONAREM COMO ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL – ETIS, LOCALIZADAS NO 

ESTADO DO AMAZONAS. 

 

EMPRÉSTIMO Nº: 2992/OC-BR 

 

REFERÊNCIA: Componente Nº 01, linha 52 do Plano de Aquisição VERSÃO NR 3.  

 

O Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino 

- SEDUC-AM recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), para o Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Educação do Amazonas - 

PADEAM e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de serviços de 

consultoria.  

 

Os serviços de consultoria (“Serviços”) incluem: levantamentos, estudos e projetos 

executivo, bem como supervisão de obras de adequações de 17 (Dezessete) unidades 

escolares estaduais localizadas no Estado do Amazonas (capital e interior) para 

funcionarem como Escola de Tempo Integral – ETI’s com duração estimada de 09 

(nove) meses para a elaboração dos projetos executivos e 12 (meses) para a supervisão 

das obras. 
 

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas convida 

empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de 

interesse em prestar os Serviços citados. As empresas e/ou instituições interessadas deverão 

fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem experiência para executar 

os Serviços. 

 

As listas curtas deverão conter seis empresas com ampla distribuição geográfica, não 

contendo mais que duas de cada país membro do Banco.  

 

As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 

para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de 
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Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 

nestas políticas. 

 

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por 

meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito a formação da lista curta, 

a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou 

incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa 

designada como representante.  

 

A empresa será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseado na Qualidade e 

Custo - SBQC definido nas Políticas. 

 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente 

de 09h00 às 17h00 (hora local). 

 

As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente, por 

correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até (às 17h00 do dia 07/11/2016) (hora 

local).  

 

Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas 

 

Mauro Pétras Ribeiro Muniz 

Coordenador Executivo - PADEAM 

Avenida Waldomiro Lustoza, 250 – Japiim II 

CEP 69.076-830 Manaus/Amazonas/Brasil 

Tel.: 055 92 3614-2297 – 3614-2292 

Fax: 055 92 3614-2297 

E-mail: coordpadeam@seduc.net 
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