GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
NÚCLEO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS

SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
País: Brasil
Estado: Bahia
Nome do Projeto: Programa com Enfoque Setorial Amplo das Áreas de Saúde e
Recursos Hídricos do Estado da Bahia - SWAp Bahia.
Contrato de Empréstimo nº 7951-BR
Manifestação de Interesse
O Estado da Bahia, através da Secretaria do Planejamento recebeu um empréstimo
do Banco Mundial (BIRD), e se propõe a utilizar uma parte dos fundos para os
contratos de serviços de consultoria.
O serviço compreende: Contratar instituição especializada para ministrar Curso de
Especialização em Monitoramento e Avaliação de Programas de Governo, destinado
a 40 (quarenta) servidores da Administração Pública Estadual, com o objetivo de
desenvolver competências na área de Monitoramento e Avaliação.
Objetivo Geral
O Curso de Especialização em Monitoramento e Avaliação de Programas de
Governo tem por objetivo preparar técnicos e gestores da Administração Pública
Estadual para a função de monitoramento e avaliação de Programas de Governo do
Estado da Bahia, considerando a visão abrangente, integrada e participativa na
gestão efetiva das políticas públicas.
Objetivos Específicos
a) Conhecer metodologias e instrumentos para construção de planos de
monitoramento e avaliação para comprovação da aplicação de recursos e
resultados obtidos pelos planos e programas de governo;
b) Conhecer metodologias e instrumentos para construção de indicadores para
o monitoramento e avaliação das políticas públicas;
c) Compreender e aplicar o conceito de transversalidade das ações de
governo;
d) Ser capaz de quantificar recursos financeiros e humanos para a
execução/manutenção das políticas públicas de médio e longo prazo;
ESTRUTURA DO CURSO
O Conteúdo do Curso de Especialização em Monitoramento e Avaliação de
Programas de Governo está estruturado em 06 (seis) eixos temáticos, referenciados
pela missão da SEPLAN e pela urgência de atender às demandas dos processos por
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ela desenvolvidos, sob uma nova sistemática de execução e acompanhamento dos
Programas de Governo. São eles:
1. Atividades Introdutórias
2. Alinhamento Conceitual
3. Acompanhamento de Programas e Projetos de Governo
4. Monitoramento
5. Avaliação
6. Indicadores de Monitoramento e Avaliação
A Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia convida os consultores
selecionados a expressar seu interesse em prestar os serviços solicitados. Os
consultores interessados deverão proporcionar informações que indiquem que estão
qualificados para realizar os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares,
experiência em condições similares, disponibilidade de pessoas que tenham os
conhecimentos pertinentes, etc.).
Os consultores serão selecionados conforme os procedimentos indicados no folheto
do Banco Mundial titulado Normas: Seleção e Contratação de Consultores pelo Banco
Mundial, edição atual, na modalidade SBQC.
Os consultores interessados podem obter mais informações no endereço indicado no
final deste edital, durante o horário 08:30 ás18:00.
As manifestações de interesse deverão ser recebidas no endereço até no máximo 18h
do dia 04 de outubro de 2013.
NÚCLEO DE LICITAÇÕES CONTRATOS E CONVÊNIOS
Taiane Coutinho – Coordenadora
Avenida Luis Viana Filho nº 250, Bloco B, 1º andar, sala 137 da SEPLAN – Centro
Administrativo da Bahia - CAB
CEP. 41.745-003, Salvador – Bahia - Brasil
Tel: 55xx(71)3115-3503
Fax: 55xx(71)3115-3600
e-mail: licitacao@seplan.ba.gov.br
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