
  

SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE 
INTERESSE Nº 013/2014 

PROGRAMA IPEA PESQUISA 
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

 
Contrato de Empréstimo de Cooperação Técnica nº 1841/OC-BR 
Projeto: Acompanhamento e análise das finanças públicas e da política fiscal brasileiras. 
Método de Contratação: Seleção de Consultores Individuais – GN 2350-7 do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID. 
Objeto: Contratação de 1 (um) consultor individual para produzir  texto acadêmico comparando diferentes técnicas 
de desagregação temporal, dentre elas as definidas no Manual de Contas Nacionais Trimestrais do FMI e os modelos 
de espaço de estado.  
 
1. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) recebeu recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) com o objetivo de contribuir para uma melhor formulação, acompanhamento e avaliação 
das políticas públicas brasileiras. Para esse efeito, fortalecer-se-á a capacidade do IPEA para melhorar a produção, 
sistematização e disseminação de conhecimentos sobre os desafios do desenvolvimento do país com a indicação de 
alternativas de solução. 

2. Nesse sentido, o IPEA se propõe a utilizar parte dos recursos do BID para a seleção de consultor para subsidiar a 
execução das atividades do Projeto “Acompanhamento e análise das finanças públicas e da política fiscal 
brasileiras”, que visa a:  I - Viabilizar a produção e a divulgação sistemática trimestral de estimativas do 
detalhamento "acima da linha" dos resultados fiscais da União, estados e municípios brasileiros; II - Viabilizar a 
produção e a divulgação sistemática trimestral de estimativas de agregados fiscais seguindo a metodologia das 
contas nacionais ; III - Viabilizar a divulgação sistemática trimestral de estimativas do resultado fiscal ajustado ao 
ciclo econômico - um indicador de grande utilidade no acompanhamento da política fiscal brasileira; IV - Viabilizar 
a produção sistemática pela CFP-DIMAC de textos trimestrais (em torno de dez páginas) com o acompanhamento 
conjuntural das contas públicas brasileiras baseadas nos referidos dados e indicadores; V -  Viabilizar a produção 
pela CFP-DIMAC de um documento anual (em torno de 50 páginas) com a análise fina da dinâmica das finanças 
públicas e da política fiscal brasileiras baseadas nos referidos dados e indicadores. 

3. O trabalho do consultor deverá permitir à equipe da CEP-DIMAC: 
3.1. Leitura de relatórios administrativos disponibilizados na internet em documentos com extensão PDF; 
3.2. Viabilização da extração de dados disponibilizados em formato HTML; 
3.3. Automatização desses procedimentos no R por meio de rotinas de extração, organização e depuração dos 
dados; 
3.4. Internalização do conhecimento no IPEA através da documentação do trabalho por meio de relatórios que 
explicam os passos das rotinas; 
3.5. Viabilização das análises acerca das finanças públicas brasileiras através de bancos de dados ricos. 

4. Deverá ser adotada a seguinte metodologia de trabalho: 
4.1. O trabalho do consultor será desenvolvido em articulação com a equipe do projeto, a partir de diretrizes 
gerais estabelecidas pelo coordenador técnico do projeto; 
4.2. Realização de ajustes para atualização e eventuais alterações nas bases primárias de rotinas em R 
utilizadas para leitura, estruturação e análise de consistência dos dados dos RREOs; 



  

4.3. Testes exaustivos (em equipe) de checagem de consistências dos dados dos referidos relatórios resumidos 
de execução orçamentária; 
4.4. Desenvolvimento de rotina em R para leitura, estruturação e realização consultas dos dados do SIOPS; 
4.5. Produção de texto acadêmico comparando diferentes metodologias de construção de séries em alta 
frequência a partir de técnicas de desagregação temporal. 

5. Os produtos a serem entregues são: 

5.1. Produto 1: Rotina em R para leitura, análise de consistência e estruturação dos dados do Demonstrativo 
da Execução das Despesas por Função/ Subfunção (Anexo II) dos RREOs. Relatório de documentação da rotina. 
Arquivos em excel com consultas a partir das bases selecionadas; 

5.2. Produto 2: Rotina em R para leitura, análise de consistência e estruturação dos dados do Demonstrativo 
do Resultado Nominal (Anexo VI) dos RREOs. Relatório de documentação da rotina. Arquivos em excel com 
consultas a partir das bases selecionadas; 

5.3. Produto 3: Rotina em R para leitura, análise de consistência e estruturação dos dados do Demonstrativo 
das Parcerias Público-Privadas (Anexo XII)  dos RREOs. Relatório de documentação da rotina. Arquivos em 
excel com consultas a partir das bases selecionadas; 

5.4. Produto 4: Rotina em R para leitura, análise de consistência e estruturação dos dados do Demonstrativo 
Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Anexo XVIII) dos RREOs. Relatório de 
documentação da rotina. Arquivos em excel com consultas a partir das bases selecionadas; 

5.5. Produto 5: Desenvolvimento de rotina em R para leitura, análise de consistência e estruturação dos dados 
bimestrais do SIOPS. Relatório de documentação da rotina. Base de dados estruturada com informações 
atualizadas. Arquivos em excel com consultas a partir das bases selecionadas; 

5.6. Produto 6: Relatório em formato de texto de qualidade acadêmica com um estudo comparativo entre as 
metodologias de desagregação temporal definidas no Manual de Contas Nacionais Trimestrais do FMI e de 
modelos de espaço de estado. Oficina de apresentação para a equipe da DIMAC. 

6. O consultor contratado deverá atender aos seguintes requisitos: 

 6.1. Requisitos obrigatórios: 

6.1.1. Mestrado em Estatística.   

6.2.  Requisitos Desejáveis: 

6.2.1. Experiência com programação e bancos de dados; 
6.2.2. Familiaridade com pesquisa na área temática. 

7. O processo seletivo consistirá em uma única Etapa: Avaliação Curricular: 

7.1. A Avaliação Curricular verificará se os candidatos estão qualificados para a execução dos serviços, por 
meio da verificação do atendimento, na documentação apresentada, dos seguintes temas: 

 
7.1.1. Formação Acadêmica: A pontuação no critério formação acadêmica é uma etapa com caráter 
classificatório. Os candidatos serão avaliados de acordo com critérios objetivos de nível de escolaridade e 
desenvolvimento de estudos o tema, conforme tabela abaixo:  
 



  

Formação Acadêmica Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

4 
Doutorado em Ciências Econômicas em 
Andamento 2 2 

Doutorado em Ciências Econômicas Concluído 4 4 

 
7.1.2. Experiência Acadêmica e Profissional: A pontuação no critério experiência profissional tem caráter 
classificatório. Os candidatos serão classificados pelos critérios de experiência acadêmica e profissional 
conforme quadro baixo. O candidato poderá se valer de qualquer documento com valor comprobatório para 
demonstrar sua experiência. Links para publicações e abstracts de trabalhos podem ser juntados. 
 

Tempo de Experiência nas Áreas de 
Conhecimento 

Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

10 
Experiência em serviços similares 
(familiaridade e experiência em 
estruturação de banco de dados e 
construção de séries em alta frequência) 

Sem experiência em serviços similares: 0 
Pouca experiência em serviços similares: 3 
Média experiência em serviços similares: 6 
Muita experiência em serviços similares: 10 

10 

 
7.3. A pontuação final de cada candidato será obtida pela soma das pontuações obtidas nos itens 7.1.1., 7.1.2; 

8. O IPEA divulgará o resultado final do processo seletivo em seu sítio e publicará extrato no Diário Oficial da 
União, contendo a classificação dos três candidatos melhores classificados. 

9. Os candidatos poderão solicitar informações dos motivos de sua eliminação do processo seletivo, mediante 
requerimento dirigido ao IPEA, contendo dados pessoais e indicação do processo seletivo do qual participou, no 
prazo de 3 (três) dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do resultado no Diário Oficial da União. 

10.  O candidato melhor classificado deverá apresentar a documentação comprobatória das informações curriculares, 
e será convidado a negociar o contrato. Na hipótese de as negociações não resultarem em contrato aceitável, o IPEA 
convidará o candidato classificado a seguir. 

11. Com o objetivo de contratar os serviços mencionados, o IPEA convida consultores a manifestar interesse em 
relação à prestação dos serviços de consultoria descritos. 

12.  A inscrição está aberta a todos os interessados dos Países Elegíveis do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, conforme estabelecido em suas normas. 

13.   Os consultores interessados deverão manifestar interesse da seguinte forma:  
13.1. Encaminhar Currículo Vitae e/ou Lattes por correio eletrônico para o endereço eletrônico: 
cadastrodeconsultores@ipea.gov.br até às 18 horas (horário de Brasília) de 15 de abril de 2014, indicando, em 



  

“Assunto” o número da Solicitação de Manifestação de Interesse (013/2014) e o Nome do Projeto 
(“Acompanhamento e análise das finanças públicas e da política fiscal brasileiras”). 
13.2. No entanto, haverá tolerância de mais 6 horas contadas a partir do horário de encerramento indicado no 
item 13.1. Recomenda-se o envio das propostas com antecedência, uma vez que o IPEA não se responsabiliza por 
propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos. 
13.3. As manifestações de interesse que não atenderem à forma indicada nos itens 13.1 e 13.2 não serão 
consideradas. 

14.  Para maiores informações: 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 
Unidade de Coordenação de Programas – Diretoria de Desenvolvimento Institucional 
SBS Quadra 1 Bloco J, Edifício BNDES, 5º Andar, Sala 509, Brasília – DF, CEP: 70.076-900 
Tel: 55 (61) 3315-5470 / 3315-5138 / 3315-5239  
Fax: 55 (61) 3315-5568 
E-mail: cadastrodeconsultores@ipea.gov.br 
Sítio: www.ipea.gov.br 
 

Brasília/DF, 09 de abril de 2014. 

LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO 
Coordenador do Programa Ipea Pesquisa 

 


