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Aviso de Solicitação de Manifestação de Interesse (MI) 

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 

(SELEÇÃO DE EMPRESAS DE CONSULTORIA) 

 

Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

País: Brasil 

Projeto: Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur Nacional. 

Setor: Ministério do Turismo  

Resumo: Elaborar Diagnóstico e Plano Estratégico de Estatísticas Turísticas, com vigência de 5 

(cinco) anos, definindo as diretrizes estratégicas a serem seguidas em nível nacional para a produção, 

armazenamento e disseminação de estatísticas, padronizadas e comparáveis, sobre a atividade 

turística no Brasil. Observando forma alinhada com as Recomendações Internacionais de Estatísticas 

de Turismo, com abrangência nacional e incentivo a articulação entre o nível nacional, estadual e 

municipal, para o avanço no desenvolvimento das estatísticas de turismo.  

Empréstimo No: 2229/OC-BR 

Contrato/Seleção No: 06/2013 

Prazo Final: 21/11/2013 

 

A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL recebeu um financiamento do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento - BID, e se propõe utilizar parte destes fundos para efetuar 

pagamentos de acordo com o Apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – 

Prodetur Nacional para a contratação de empresa de consultoria para elaborar Diagnóstico e Plano 

Estratégico de Estatísticas Turísticas Nacionais. Os trabalhos devem ser desenvolvidos em um 

período de 12 (doze) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço. 

O MINISTÉRIO DO TURISMO convida agora os consultores elegíveis a apresentar o seu interesse 

na execução dos serviços solicitados.  Os consultores interessados deverão fornecer informação que 

demonstre que estão qualificados para prestar os serviços (folhetos, descrição de serviços 

semelhantes executados, experiência em condições idênticas, corpo técnico adequado e outras 

informações técnicas pertinentes). É permitida a associação em consórcio para melhorar as suas 

qualificações. 

Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para 

Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(edição atual), e está aberta a todos os concorrentes elegíveis, conforme definido nestas políticas. 

 

Os Consultores interessados poderão obter mais informação por meio do endereço a seguir indicado, 

durante o horário comercial: Esplanada dos Ministérios, Bloco ‘U’, sala 313 ou 

ucp.prodetur@turismo.gov.br  

 

As manifestações de interesse deverão ser enviadas via postal ou correio eletrônico ao endereço 

abaixo indicado o mais tardar até o dia 21/11/2013. 

 

Endereço: Ministério do Turismo, UCP - Apoio ao Prodetur Nacional. At: Eduardo Madeira, 

Coordenador da Unidade de Coordenação de Programa – UCP. Esplanada dos Ministérios, Bloco 

‘U’, sala 313. CEP.: 70.065-900. Brasília – Distrito Federal. Brasil. Tel: 55 61 2023-7051. Fax: 55 

61 2023-7053. E-mail: <ucp.prodetur@turismo.gov.br>. Website: WWW.turismo.gov.br 

 

EDUARDO CLAUDIO MADEIRA 

Coordenador Geral  

Unidade de Coordenação de Programa-UCP 
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