
 
 

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 o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional da Rota das 
Emoções, da região composta pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão, envolvendo as áreas de três 
parques nacionais, sendo eles Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), a Área de Proteção 
Ambiental do Delta do Parnaíba (PI) e o Parque Nacional de Jericoacoara (CE). Sendo constituída 
por 14 (quatorze) municípios. Essa região é reconhecida por seus parques vinculados aos segmentos 
de ecoturismo, turismo de aventura e turismo de sol e praia. O trabalho a ser desenvolvido exige 
empresa de consultoria com capacidade técnica comprovada, aliada à demonstração de experiência e 
expertise da equipe técnica responsável pela realização de consultoria equivalente a que será 
contratada.  
Empréstimo No: 2229/OC-BR 
Contrato/Seleção No: 002/2013 
Prazo Final: 07/05/2013 

 
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 Plano Estratégico de 
Desenvolvimento do Turismo Regional da Rota das Emoções. Os trabalhos devem ser desenvolvidos 
em um período de 240 (duzentos e quarenta) dias, 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 07/05/2013. 
Endereço: Ministério do Turismo, UCP - Apoio ao Prodetur Nacional. At: Suzana Dieckmann, 
Coordenadora 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 2023-7291. Fax: 55 
61 2023-7053. E-mail: <ucp.prodetur@turismo.gov.br>. Website: WWW.turismo.gov.br. 
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