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REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST 
(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 

BRAZIL 
Energy and Mineral Sectors Strengthening Project - META II 
Loan No. 9074-BR 

Contract Title: Contracting of consultancy to evaluate the areas of influence of logistics assets 
related to oil products and refineries, aggregating analyses of fuel flows considering the socio-
environmental, tax, pricing, demand, and population estimates and the construction of a 
computational model capable of representing the system of national supply of petroleum, 
considering the future context of participation of multiple economic agents in a competitive 
environment.   

Reference No. SUBPROJECT 20 - BR-EPE-282252-CS-QCBS-TRD-20 

The ENERGY RESEARCH OFFICE – EPE, through the MINISTRY OF MINES AND ENERGY – MME, has 
received a funding from the World Bank to support the Energy and Mineral Sectors Strengthening 
Project II - META II, and intends to apply part of the proceeds for consulting services.  

The consulting service presented here is to evaluate the Light Vehicle Fleet will be developed in two 
steps: 

a) Step 1: Assessment of the dynamics of the fuel supply market and perspectives on the areas of 
influence presented in the form of a report. 

b) Step 2: Development of the Model for Analysis of the National Fuel Supply to be presented as a 
report/manual for product 2.a and for products 2.b and 2.c the proposed models should be 
delivered. The deadline for delivery of all products. 

Step 1 will have one product: i) Preparation of the study that presents content on the dynamics of 
the fuel supply market, the analysis of the areas of influence of the various agents, the assessment of 
competition in the various links in the fuel supply chain and on supply structures in other countries; 

And step 2 will have three products (a, b, and c):  

2.a) Studies for the definition of the structure of the system and the alternatives of computer 
programs that will be used in the development of the tool, specification, development and 
implementation. 

2.b) Development of a model for the analysis of the national supply of petroleum products, 
considering the dynamics of greater competitiveness, with which it is possible to indicate: 

o the allocation of oil chains for processing in national refineries; 
o the export of domestic oils; 
o the import of international oil for processing in national refineries; 
o the production, import and export of petroleum products, given the demand of the domestic 
market; 
o the movement of oil and derivatives in order to ensure the supply of distribution bases 
supplying consumer markets; 
o the implementation of new investments in refineries, process units and transportation 
infrastructure. 

 

2.c) Development of model/tool for analyzing fuel flows based on socio-environmental, tax, pricing, 
demand and population estimates, considering positive and negative externalities. 
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The deadline for delivery of all products, of the two stages, is estimated at 600 days. 

The key team of the consultant should be qualified minimally according to the table below: 
 

QT PROFESSIONAL QUALIFICATION REQUIRED 

01 Senior Consultant 

The service of development of mathematical programming models (preferably free 
software/platforms), for application to the problems of long-term planning of the supply of 
petroleum products in Brazil, constitutes a service with a high degree of specialization. 
 
It is emphasized that the expertise in the development of mathematical models with higher 
education in courses whose curriculum includes disciplines in the area of operational research 
and the like, and hours of experience in developing mathematical models of large programming, 
characteristics that give complexity to the provision of the service due to the high degree of 
specialization required. 
 
Higher education in the area of knowledge of Engineering or Exact Sciences and Earth (except in 
the subareas of Astronomy, Geosciences and Oceanography), according to the current 
classification of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (Capes) of 
the Ministry of Education (MEC); and 
Extensive and notorious experience in the development of programming models 

01 Full Consultant 
Higher education any area of knowledge and extensive and notorious experience in the 
development of socio-environmental studies. 

01 Full Consultant 
Higher level training any area of knowledge and extensive and notorious experience in the 
development of economic analyses of fuel supply. 

 
The detailed Reference Term (TDR) for these Services can be found on the following website 
https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-2022 

 
THE ENERGY RESEARCH OFFICE (EPE) invites eligible consulting companies ("Consultants") to 
express their interest in performing the Services. Interested consultants should provide 
information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experience to 
perform the Services. The short list criteria are as follows:  

o Time of experience of the company in related work: Extensive and notorious experience 
(proven in the last 5 years) in the development of programming models; in the preparation of 
socio-environmental studies and economic analyses of fuel supply or have professionals on the 
team with minimum experience of 05 (five years) in work related to studies on the dynamics of 
the fuel supply market, the analysis of the areas of influence of the various agents, the 
evaluation of competition in the various links of the fuel supply chain, development and 
definition of the structure of the system and alternatives of computational programs, 
development of model of analysis of the national supply of petroleum products and 
development of model / tool of analysis of fuel flows from the socio-environmental aspects, 
tributaries, pricing, demand estimates and population. 

 

The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs 3.14, 3.16, and 3.17 of the 
World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” (“Procurement Regulations”), setting 
forth the World Bank’s policy on conflict of interest.   

Consultants may associate with other firms to enhance their qualifications but should indicate clearly 
whether the association is in the form of a joint venture and/or a sub-consultancy. In the case of a 
joint venture, all the partners in the joint venture shall be jointly and severally liable for the entire 
contract, if selected. 

A Consultant will be selected in accordance with the Quality and Cost Based Selection - QCBS 
method set out in the Procurement Regulations. 
 

https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-2022
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/178331533065871195-0290022020/original/ProcurementRegulations.pdf
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Expressions of interest must be sent to the e-mails editais@epe.gov.br by January 23, 2023. Please 
be advised that we have a limitation on receiving messages with attachments over 100 MB, 
therefore files that exceed this size must be sent using a download link to a cloud storage service. 

Locked file extensions: ace, ani, apk, app, appx, arj, bat, cmd, com, deb, dex, dll, docm, elf, exe, hta, 
img, jar, kext, lha, lib, library, lnk, lzh, male, msc, msi, msix, msp, mst, pif, ppa, ppam, reg, rev, scf, scr, 
sct, sys, uif, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, xll, xz, z. 
 

ENERGY RESEARCH OFFICE – EPE  
Attn.: Leandro Felipe Galiza 
Address: Praça Pio X, nº 54 – Centro – Zip code 20091-040 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil   
Tel: +55 21 3512-3160 
E-mail: editais@epe.gov.br 
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AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES DE INTERESSE 
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA – SELEÇÃO DE EMPRESAS) 

BRASIL 
Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral – META II 
Acordo de Empréstimo nº 9074-BR 

Título do Contrato: Contratação de consultoria para avaliar as áreas de influência dos ativos de 
logística relacionados aos derivados de petróleo e das refinarias, agregando análises de fluxos dos 
combustíveis considerando os aspectos socioambientais, tributários, precificação, estimativas de 
demanda e população e a construção de um modelo computacional capaz de representar o sistema 
do abastecimento nacional de derivados de petróleo, considerando o futuro contexto de 
participação de múltiplos agentes econômicos em um ambiente competitivo. 

Referência No. SUBPROJETO 20 - BR-EPE-282252-CS-QCBS-TRD-20 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE), via MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (MME), recebeu 
um financiamento do Banco Mundial para custear o Projeto de Assistência Técnica dos Setores de 
Energia e Mineral, e pretende aplicar parte dos recursos para os serviços de consultoria.  

O serviço de consultoria ora apresentado será desenvolvido em duas etapas: 

a) Etapa 1: Avaliação da dinâmica do mercado de abastecimento de combustíveis e perspectivas 
quanto às áreas de influência apresentada na forma de um relatório. 
b) Etapa 2: Desenvolvimento do Modelo de Análise do Abastecimento Nacional de Combustíveis a 
ser apresentada como um relatório/manual para o produto 2.a e para os produtos 2.b e 2.c deverão 
ser entregues os modelos propostos.  

A Etapa 1 terá um produto: i) Elaboração da estudo que apresente conteúdo a respeito da dinâmica 
do mercado de abastecimento de combustíveis, da análise das áreas de influência dos diversos 
agentes, da avaliação da concorrência nos diversos elos da cadeia de abastecimento de 
combustíveis e sobre as estruturas de abastecimento em outros países; 

E a etapa 2 terá três produtos (a, b e c):  
2.a) Estudos para a definição da estrutura do sistema e das alternativas de programas 
computacionais que serão utilizados no desenvolvimento da ferramenta; especificação, 
desenvolvimento e a implementação. 

 
2.b) Desenvolvimento de modelo de análise do abastecimento nacional de derivados de petróleo, 
considerando a dinâmica de maior competitividade, com o qual seja possível indicar: 

o a alocação das correntes de petróleo para processamento nas refinarias nacionais; 
o a exportação de petróleos nacionais; 

o a importação de petróleos internacionais para processamento nas refinarias nacionais; 
o a produção, importação e exportação de derivados de petróleo, dada a demanda do 
mercado doméstico; 
o a movimentação de petróleo e derivados, de forma a garantir o abastecimento das bases 
de distribuição que abastecem os mercados consumidores; 
o a implementação de novos investimentos em refinarias, unidades de processo e 
infraestrutura de transporte. 

2.c) Desenvolvimento de modelo/ferramenta de análise de fluxos dos combustíveis a partir dos 

aspectos socioambientais, tributários, precificação, estimativas de demanda e população, 

considerando as externalidades positivas e negativas; 
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O prazo previsto para entrega de todos os produtos, das duas etapas, é estimado em 600 dias. 

A equipe-chave da consultora deverá estar qualificada minimamente conforme quadro abaixo: 

QT PROFISSIONAL QUALIFICAÇÃO EXIGIDA 

01 Consultor Sênior 

O serviço de desenvolvimento de modelos de programação matemática (preferencialmente 
software/plataformas gratuitas), para aplicação aos problemas de planejamento de longo 
prazo do abastecimento de derivados de petróleo no Brasil, constitui um serviço com elevado 
grau de especialização. 
 
Ressalta-se que a expertise no desenvolvimento de modelos matemáticos com formação de 
nível superior em cursos cuja grade curricular contemple disciplinas na área de pesquisa 
operacional e afins, e horas de experiência em desenvolvimento de modelos matemáticos de 
programação de grande porte, características que conferem complexidade à prestação do 
serviço em função do elevado grau de especialização requerido. 
 
Formação de nível superior na área de conhecimento das Engenharias ou das Ciências Exatas 
e da Terra (exceto nas subáreas da Astronomia, das Geociências e da Oceanografia), segundo 
a classificação vigente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes) do Ministério da Educação (MEC); e 
Ampla e notória experiência no desenvolvimento de modelos de programação. 

01 Consultor Plenor 
Formação de nível superior qualquer área de conhecimento e ampla e notória experiência no 
desenvolvimento de estudos socioambientais. 

01 Consultor Pleno 
Formação de nível superior qualquer área de conhecimento e ampla e notória experiência no 
desenvolvimento de análises econômicas do abastecimento de combustíveis. 

 
O Termo de Referência (TDR) detalhado para estes Serviços pode ser encontrado no seguinte 
website https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-
2022 

 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE) convida empresas elegíveis de consultoria 
(“Consultoras”) a expressar o seu interesse em executar os Serviços. As consultoras interessadas 
deverão fornecer informações demonstrando que elas possuem as qualificações exigidas e 
relevante experiência para executar os Serviços. Os critérios da Lista Curta são os seguintes:  

o Tempo de experiência da empresa em trabalhos relacionados:  Ampla e notória 
experiência (comprovada nos últimos 5 anos) no desenvolvimento de modelos de 
programação; na elaboração de estudos socioambientais e realização de análises econômicas 
do abastecimento de combustíveis ou possuir profissionais na equipe com experiência mínima 
de 05 (cinco anos) em trabalhos relacionados aos estudos sobre a dinâmica do mercado de 
abastecimento de combustíveis, da análise das áreas de influência dos diversos agentes, da 
avaliação da concorrência nos diversos elos da cadeia de abastecimento de combustíveis, 
desenvolvimento e definição da estrutura do sistema e das alternativas de programas 
computacionais, desenvolvimento de modelo de análise do abastecimento nacional de 
derivados de petróleo e desenvolvimento de modelo/ferramenta de análise de fluxos dos 
combustíveis a partir dos aspectos socioambientais, tributários, precificação, estimativas de 
demanda e população . 

 

As Consultorias Interessadas em participar da seleção deverão dar a devida atenção à Seção III, 
parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de 
Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial (“Regulamento de Aquisições”), que 
estabelece a política do Banco Mundial sobre conflito de interesse.  

As Consultoras poderão se associar com outras empresas com o fim de melhorarem as suas 
qualificações, todavia, deverão indicar claramente se a associação será na forma de joint venture 

https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-2022
https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-2022
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/813421487104372186-0290022017/original/ProcurementRegulationsforIPFBorrowersportuguese.pdf
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(consórcio) ou subcontratação. No caso de joint venture (consórcio), todos os seus membros 
deverão ser conjuntamente e solidariamente responsáveis pelo contrato integral, se a joint venture 
(consórcio) for selecionada. 

A Consultora vencedora será selecionada de acordo com o método Seleção Baseada em Qualidade e 
Custo - SBQC como estabelecido no Regulamento de Aquisições. 

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas para os e-mails editais@epe.gov.br até 
23/01/2023. Informamos existir uma limitação de recebimento de mensagens com anexos 
superiores a 100 MB, de forma que arquivos que ultrapassem este tamanho devem ser 
encaminhados por meio de link para download em serviços de armazenamento em nuvem. 
 
Extensões de arquivos bloqueadas: ace, ani, apk, app, appx, arj, bat, cmd, com, deb, dex, dll, docm, 
elf, exe, hta, img, jar, kext, lha, lib, library, lnk, lzh, macho, msc, msi, msix, msp, mst, pif, ppa, ppam, 
reg, rev, scf, scr, sct, sys, uif, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, xll, xz, z. 
 

A EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE) 
Att.: Leandro Felipe Galiza 
Praça Pio X, nº54 – Centro – CEP 20091-040 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil 
Tel: +55 21 3512-3160 
E-mail: editais@epe.gov.br 
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