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CONVITE PARA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 002/2014 
SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA 

 
 
 

Programa: PROFISCO/GO-BR-L-1233 
Contrato de Empréstimo Nº: 2906/OC-BR 
Processo de Seleção: PROFISCO/GO-SBQC-001/2014 
Data limite para apresentação de resposta: 20/10/2014 
 
 
 

O Estado de Goiás recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Linha de Crédito Condicional para Empréstimos de Investimentos 
para o Programa de Modernização da Administração Fazendária do Estado de Goiás - 
PROFISCO/GO e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de 
serviços de auditoria externa do Projeto. Portanto, convida empresas e/ou instituições 
de auditoria elegíveis a apresentarem manifestações de interesse em prestar os 
serviços.  

 
O objeto pretendido é a prestação de serviços de Auditoria Externa, de 

acordo com as políticas aceitáveis pelo Banco, com a realização de auditagem e a 
emissão de pareceres e relatórios, relacionados a: processos de aquisição, 
controles internos, demonstrações financeiras do programa, demonstrativos de 
despesas e contas designadas. 

 
A empresa/instituição será selecionada pelo método de seleção baseado na 

qualidade e custo – SBQC, de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 
para Seleção e Contratação de Auditorias Financiadas pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, documento AF-200 do Banco, e está aberta a todos os concorrentes 
elegíveis, conforme definido nessas políticas. É permitida a associação para a melhoria 
de suas qualificações. 

 
As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer informações que 

demonstrem que são qualificadas e possuem experiência para executar os serviços, 
enviando documentos que contenham as seguintes informações: 

 
- Síntese (portfólio) de apresentação da empresa/instituição de Auditoria; 
- Descrição de trabalhos similares desenvolvidos e concluídos, com a data de 

início e de conclusão; 
- Resumo Curricular da Equipe Técnica (identificação dos auditores, tempo de 

atuação, trabalhos realizados, breve descrição do escopo dos trabalhos, clientes e 
respectivo período de realização; publicações na área objeto, quando houver), atualizado 
nos últimos seis meses. 

 
As manifestações de interesse e os documentos com as informações deverão ser 

enviados via postal, ou correio eletrônico, ao endereço/contato indicado abaixo, o mais 
tardar até às 18h (horário de Brasília) do dia 20 de outubro de 2014. 
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As empresas interessadas poderão obter mais informações via correio eletrônico 

ou presencialmente no endereço abaixo indicado, durante o horário de expediente, das 
08h às 12h e das 14h às 18h horas (horário de Brasília-DF). 
 

Atenciosamente,  
 
 
 

José Taveira Rocha 
Secretário de Estado da Fazenda 

 
 
 
 
Contatos: 
Comissão Especial de Licitações – CEL/PROFISCO 
Unidade de Coordenação do PROFISCO/SEFAZ-GO 
Endereço: Complexo Fazendário Meia Ponte, Bloco “B”, Pavimento Superior, na Av. 
Vereador José Monteiro nº 2233, Setor Nova Vila, Goiânia – GO, CEP 74653-900.       
Telefone: (62) 3269-2594 ou (62) 3269-2719.  
E-mail: celprofisco@sefaz.go.gov.br. 


