
  

SOLICITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE 

INTERESSE Nº 014/2014 

PROGRAMA IPEA PESQUISA 

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL 

 

Contrato de Empréstimo de Cooperação Técnica nº 1841/OC-BR 
Projeto: Aperfeiçoamento do banco de dados socioeconômicos e regionais Ipeadata. 

Método de Contratação: Seleção de Consultores Individuais – GN 2350-7 do Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID. 

Objeto: Contratação de 1 (um) consultor individual para diagnosticar, detalhar, planejar, acompanhar e avaliar as melhorias 

requeridas no sistema que atualmente compõe o Ipeadata, visando elevar a eficiência e a agilidade na realização das atividades de 

desenvolvimento e manutenção do sistema e aumentar os graus de confiabilidade e atualização dos dados. 

 

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 “Aperfeiçoamento do banco de dados socioeconômicos e regionais Ipeadata”, que visa aperfeiçoar o 

sistema que atualmente compõe o Ipeadata, visando aumentar a qualidade das informações apresentadas ao usuário, diminuir a 

dependência de componentes de risco e elevar os graus de confiabilidade e atualização dos dados bem como aumentar a 

eficiência da equipe.  

3. O trabalho do consultor terá como objetivos: 

3.1. Diagnosticar, detalhar e planejar as melhorias requeridas no sistema do Ipeadata; 

3.2. Monitorar, avaliar e homologar as melhorias implementadas no sistema do Ipeadata; 

3.3. Facilitar as atividades de desenvolvimento/manutenção do sistema, resolvendo complicações técnicas atualmente 

existentes, e diminuir a dependência a componentes de risco; 

3.4. Aperfeiçoar o sistema de controle e registro de atividades e a documentação de rotinas e procedimentos; 

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. Os trabalhos de consultoria serão desenvolvidos no escritório do consultor e nas instalações do IPEA no Rio de 

Janeiro.  

4.3. Os trabalhos deverão ser desenvolvidos no prazo de 14 (quatorze) meses, contado a partir da data de assinatura do 

contrato. 

4.4. Quaisquer despesas de transporte, hospedagem e alimentação para a prestação dos serviços de treinamento e 

consultoria, se aplicáveis, serão de responsabilidade e ônus do consultor contratado. 

 



  

5. Os produtos a serem entregues são: 

5.1. Produto 1: Relatório contendo: 1- diagnóstico e detalhamento das necessidades de aperfeiçoamento do sistema atual 
do Ipeadata; 2- proposta de planejamento detalhado das melhorias a serem implementadas visando aperfeiçoar o sistema. Esta 
proposta será discutida com a equipe do Ipea e deverá ser adequada ao orçamento geral do projeto e ao ambiente corporativo 
do Ipea; 

5.2. Produto 2: Termos de Referência de contratação do(s) consultor(es) que deverão implementar as melhorias 
requeridas no sistema. O termo de referência deverá conter a formulação detalhada, das atividades a serem desenvolvidas 
pelo(s) consultor(es) a ser(em) contratado(s), com especificação de cronograma de tarefas e produtos intermediários e finais; 

5.3. Produto 3: Relatório inicial de acompanhamento, avaliação e validação das atividades realizadas pelo(s) consultor(es) 
a ser(em) contratado(s); 

5.4. Produto 4: Relatório intermediário de acompanhamento, avaliação e validação das atividades realizadas pelo(s) 
consultor(es) a ser(em) contratado(s); 

5.5. Produto 5: Relatório final de acompanhamento, avaliação e validação das atividades realizadas pelo(s) consultor(es) 
a ser(em) contratado(s); 

6. O consultor contratado deverá atender aos seguintes requisitos: 

 6.1. Requisitos obrigatórios: 

6.1.1. Profissional com Curso de nível superior, devidamente reconhecido pelo MEC, em pelo menos uma das 

seguintes graduações: Análise de Sistemas, Processamento de Dados, Ciência da Computação ou áreas afins a 

Tecnologia da Informação; Ou Curso de nível superior, devidamente reconhecido pelo MEC, em qualquer área, 

acompanhado de certificado de curso de pós-graduação stricto e/ou lato sensu na área de Tecnologia da Informação de, 

no mínimo, 360 horas, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC. 

6.2.  Requisitos Desejáveis: 

6.2.1. Experiência em atividades de planejamento ou coordenação de atividades relacionadas a projetos de 

Tecnologia da Informação (TI), contemplando a área de análise e desenvolvimento de sistemas; 

6.2.2. Experiência em bancos de dados geográficos, conhecimento do perfil de metadados geográfico brasileiro 

(MGB), estrutura da INDE (Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais); 

6.2.3. Experiência em programação aplicada a geoprocessamento via web e banco de dados geográficos; 

6.2.4. Experiência com sistemas para catálogo de metadados. 

7. O processo seletivo consistirá em duas Etapas: Avaliação Curricular e Entrevistas: 

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, do seguinte tema: 

 



  

7.1.1. 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. 

 

Experiência Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

10 

Experiência em serviços similares 

Sem experiência em serviços similares: 0 
Pouca experiência em serviços similares: 2,5 
Média experiência em serviços similares: 5,0 
Muita experiência em serviços similares: 7,5 
Excelente experiência em serviços similares: 10,0 

10 

 

7.2. A etapa de Entrevistas será realizada com os três candidatos melhor qualificados no subitem 7.1.1, e visará avaliar as 

competências, habilidades e disponibilidade para execução do contrato. A entrevista será feita pessoalmente, no edifício sede 

do Ipea no Rio de Janeiro ou, caso o candidato não tenha domicilio no Rio de Janeiro, via videoconferência. Caso algum 

destes três candidatos não compareça a esta etapa do processo seletivo, os candidatos subsequentes poderão ser convidados 

para a avaliação. 

 

Entrevista Pontuação 
Pontuação 
Máxima 

10 

Entrevista para avaliar as competências, 
habilidades e disponibilidade para execução do 
contrato. 

Sem demonstrar competências, habilidades e 
disponibilidade: 0 
Demonstra poucas competências, habilidades e 
disponibilidade: 2,5 
Demonstra razoáveis competências, habilidades e 
disponibilidade: 5 
Demonstra muitas competências, habilidades e 
disponibilidade: 7,5 
Demonstra excelentes competências, habilidades e 
disponibilidade: 10,0 

10 

 

7.3. A pontuação final de cada candidato será obtida pela soma das pontuações obtidas nos itens 7.1 e 7.2; 

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 por correio eletrônico para o endereço eletrônico: cadastrodeconsultores@ipea.gov.br até 

às 18 horas (horário de Brasília) de 08 de maio de 2014, indicando, em “Assunto” o número da Solicitação de Manifestação 

de Interesse (014/2014) e o Nome do Projeto (“Aperfeiçoamento do banco de dados socioeconômicos e regionais Ipeadata”). 

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, 22 de abril de 2014. 

LUIZ CEZAR LOUREIRO DE AZEREDO 

Coordenador do Programa Ipea Pesquisa 

 


