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Segundo Projeto de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

Acordo de Empréstimo BIRD Nº. 7547-BR 

 

 

1. O Estado de Minas Gerais recebeu do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) empréstimo destinado a financiar o Segundo Projeto 

de Parceria para o Desenvolvimento de Minas Gerais e pretende aplicar parte 

dos recursos na contratação de empresa especializada para elaboração de guia de 

melhores práticas para estruturação de Verificador Independente para as 

parcerias público-privadas do Estado de Minas Gerais 

 

2. O escopo do trabalho é composto por 3 fases: 

 

Fase 1. Planejamento. 

 Consiste na estruturação das bases do projeto, no estabelecimento 

das diretrizes, das equipes de trabalho e a realização de um 

seminário de apresentação do Plano de Trabalho e das estratégias 

adotadas. 

Fase 2. Análise. 

 Consiste na coleta e análise de editais anexos de todas as 

parcerias público-privadas já realizadas no Estado de Minas 

Gerais e em outros Estados, e das contratações de Verificador 

Independente já realizadas no Brasil; e na realização de 

entrevistas com pessoas-chave de órgãos públicos que assumiram 

o papel de Poder Concedente no Estado de Minas Gerais, de 

todas as empresas ou consórcios de empresas que assumiram 

papel de concessionárias e de Verificador Independente.  

Fase 3. Desenvolvimento.  

 Consiste na efetiva produção do guia de melhores práticas para 

futuras contratações de VI, além da apresentação final do material 

para aprovação. 

 

 

3. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – SEDE-

MG – convida as empresas/instituições consultoras elegíveis a exprimirem seu 

interesse em prover os serviços mencionados. As empresas consultoras elegíveis 

deverão encaminhar informações, demonstrando que estão qualificadas para 

desenvolver o serviço (descrição de serviços similares realizados, capacitação 

técnica etc.) juntamente com Curriculum Vitae da equipe (incluindo formação 

profissional, experiência análoga ao serviço de verificação), conhecimento em 

gestão de projetos utilizando a metodologia baseada no PMBoK (Project 

Management Body of Knowledge), estudo de viabilidade técnica e econômica para 

investimentos superiores a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e projetos de 



 

tecnologia incluindo análise de segurança da informação (Operacional, Física ou 

Lógica). 

 

4. A empresa/instituição será selecionada de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pelas Diretrizes do Banco Mundial para a Seleção e Contratação de 

Consultores pelos Mutuários do Banco, publicado em Maio de 2004 (revisado em 

Outubro de 2006 e Maio de 2010), de acordo com o método de Seleção baseada nas 

Qualificações do Consultor (SQC). 

 

5. Empresas/instituições interessadas poderão obter maiores informações na SEDE-

MG, pelos telefones (55-31) 3915-3032, (55-31) 3915-3033, fax (55-31) 3915-3079 

ou pelos e-mails lorena.aguiar@ppp.mg.gov.br e thaigo.almeida@ppp.mg.gov.br. 

 

6. As Expressões de Interesse deverão ser entregues até o dia 20 de julho de 2011, às 

17h00min, aos cuidados da Unidade PPP, da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, situada na: Rod. Prefeito Américo Gianetti, s/n – 

Prédio Minas – 3º Andar, Bairro Serra Verde. Belo Horizonte/MG. CEP: 31630-

900.  

      Brasil.  


