








                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  CONVITE  
 
Prezado Senhor: ______________, situado na rua ___________, ____, ______, ___________, 

Curitiba – Paraná. 
 
2.1  O Estado do Paraná (doravante denominado “Mutuário”) recebeu financiamento (doravante 
denominado “Recursos”) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado 
“Banco”), para o custeio do projeto indicado no presente Convite. O Mutuário pretende aplicar uma 
parcela dos Recursos para pagamentos elegíveis no âmbito do contrato, objeto deste Convite de 
Comparação de Preços.  
 
2.2  O Escritório de Projetos Programa Paraná Seguro – BID convida o 
_____________________________  a apresentar proposta para fornecer os seguintes serviços: 

 
2.2.1 Desenvolver programa educacional 6200 servidores de segurança pública do Estado do Paraná, 
sendo 1400 a serem certificados como título de Pós-graduação lato sensu (com carga horária de 420 
horas/aula) e 4.800 como extensão universitária (com carga horária de 120 horas/aula), mesclando 
diferentes modalidades de aprendizagem, plataforma de ensino a distância, livros digitais, vídeo-
aulas, plataforma de estudos, fóruns online e seminários de integração (todos os participantes devem 
ter contato como os temas i. Mediação de conflitos, ii. Análise criminal, iii. Direitos humanos e iv. 
Policiamento comunitário). 
 
2.2.2 Realizar 2 (dois) grandes encontros, denominados seminários de integração para os 1400 
alunos de Pós-graduação com objetivo de proporcionar apoio pedagógico aos participantes;  
 
2.2.3 Desenvolver material didático inédito aos participantes, que deverá ser disponibilizado através 
de livro com registro ISBN, conteúdos audiovisuais, e disponibilizar sistema de gestão de 
aprendizagem LMS - Learning Management System, customizado aos participantes, para estudos, 
discussões (chats/fóruns) e avaliações.  
 
2.2.4 Observando ainda os itens descritos no anexo B – Termo de Referência deste convite. 
 
2.3  O licitante será selecionado mediante menor preço proposto por lote e seguindo os 
procedimentos descritos neste Convite e de acordo com as Políticas para a contratação de 
consultorias e aquisição de bens, obras e serviços que não são de consultoria financiadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, GN-2349 que se encontram na página: 

http://www.iadb.org/procurement.  
 
2.4 O Convite (ANEXO A) inclui os seguintes documentos: 
Seção 1 – Instruções aos Licitantes 
Seção 2 – Termo de Contrato 
Seção 3 – Documentação necessária para a assinatura do contrato 
 

http://www.iadb.org/procurement
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