ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - PROFISCO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2014/PROFISCO/GO
Nº do Empréstimo: 2906/OC-BR
Nº do Projeto: BR – L1233
SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE
O Governo do Estado do Goiás recebeu um financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se propõe utilizar parte destes
recursos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis em virtude do Projeto
de Modernização da Modernização Fiscal do Estado de Goiás – PROFISCOGO, para Contratação de um Consultor Individual (CI) especialista em
aquisições para desenvolver as atividades de treinamento e assessoramento à
equipe do PROFISCO-GO, no tocante a:
1. Treinamento sobre as normas técnicas do BID - Banco Interamericano e
Desenvolvimento e Lei de Licitações nacional, referente às aquisições e
contratações do PROFISCO-GO;
2. Apoio aos líderes de produtos do PROFISCO na elaboração de Termos
de Referência e Especificações Técnicas e respectivos orçamentos;
3. Assessoramento a UCP - Unidade de Coordenação de Projeto e aos
líderes de produtos nas apreciações e decisões relativas às aquisições e
contratações do Projeto;
4. Assessoramento a CPL - Comissão Permanente de Licitações no
processo de aquisição de acordo com as normas técnicas do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento e da Lei 8.666/93 de
Licitações.
5. Assessoramento em outras atividades correlatas em apoio à equipe da
UCP;
A Comissão Permanente de Licitações convida os consultores elegíveis a
apresentar o seu interesse para os serviços solicitados. Os consultores
interessados deverão proporcionar informação que demonstre que estão
qualificados para prestar os serviços (folhetos, descrição de serviços
semelhantes executados, experiência em condições idênticas, atestados
técnicos de serviços, e currículos).

Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos
estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores
Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN – 2350-9), e
está aberta a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido
nestas normas.
Os Consultores interessados poderão obter mais informação por meio do
endereço abaixo indicado, durante o horário comercial, de 09:00 hs às 18:00
hs, com um intervalo de almoço de 12 hs às 14 hs, horário local de Brasília.
As manifestações de interesse deverão ser enviadas via postal, ou correio
eletrônico ao endereço abaixo indicado o mais tardar até as 18:00 hs do dia
24/01/2014.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES – SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA, em GOIÂNIA – GO, aos 14 dias do mês de janeiro 2014.

______________________
Vinicius Ferreira Lima
Presidente
Endereço:
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Av. Vereador José Monteiro, nº 2233 - Setor Nova Vila
Bloco “B”, 1º andar
Goiânia - GO - Cep: 74.653-900 Fone:(62) 3269-2078
CNPJ: 01409655/0001-80
E-mail: ucprofisco@sefaz.go.gov.br

