ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 002/2015
CONSULTOR INDIVIDUAL
Prorrogação de prazo

Programa: PROFISCO/GO-BR-L-1233
Contrato de Empréstimo nº 2906/OC-BR
Método de Contratação: Seleção de Consultores Individuais – GN 2350-9 do Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID.
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.
Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás- SEFAZ-GO se propõe a utilizar parte
dos recursos do BID para a seleção de consultor individual para elaborar um projeto de
controle de acesso e segurança no Complexo Fazendário Meia Ponte, cujo objetivo seja a
proteção de vidas e bens, identificando e analisando riscos intencionais, por meio do controle
de acesso de pessoas e veículos, viabilizando a gestão das informações.
Com o objetivo de contratar estes serviços, a SEFAZ-GO convida Consultores Individuais elegíveis
pelo Banco, para manifestar interesse na prestação dos serviços. Os Consultores interessados devem
fornecer informações demonstrando que possuem as qualificações necessárias e experiência
relevante para prestar os serviços.
Qualificação/experiência mínima exigida:
O consultor a ser contratado deve ter, no mínimo, a seguinte formação e experiências:
 Possuir formação em engenharia elétrica;
 Comprovação de experiência profissional, de no mínimo 5 (cinco) anos, acompanhada por
mínimo 01 (um) Atestado (emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado) com
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), demonstrando que já prestou,
satisfatoriamente, serviços de consultoria e/ou elaboração de projetos de controle de acesso
em sistemas de identificação e análise de riscos intencionais, com área mínima de 25.000
m² para cada atestado.
Qualificação adicional desejável:
Adicionalmente, os consultores poderão demonstrar que possuem as seguintes qualificações
adicionais:
 Especialização em computação, telecomunicações, automação ou eletrônica;
 Experiência em projetos de arquitetura;
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Declaração de clientes (pessoa jurídica de direito público ou privado), relatando os serviços
prestados, na área de segurança, projetos de controle de acesso;
Certificado de pós-graduação ou mestrado em automação ou segurança empresarial;
Apresentação de Certidões de Acervo Técnico - CAT constando serviços compatíveis, com
áreas acima de 25.000m².

Para participar do processo de seleção, os consultores devem encaminhar a Manifestação de
Interesse juntamente com os documentos comprobatórios da experiência e qualificação, para o email: celprofisco@sefaz.go.gov.br até o dia 14/08/2015, até as 17 horas (horário de Brasília).
Os Consultores interessados deverão estar cientes das disposições do item 1.9 das Políticas para
Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento BID, GN 2350-9, datadas de março de 2011.
Mais informações poderão ser obtidas na Comissão Especial de Licitações – CEL/PROFISCO da
Secretaria da Fazenda, durante o horário de expediente, no período das 08h às 12h e das 14h às 17h,
no seguinte endereço Complexo Fazendário Meia Ponte, Bloco “B”, Pavimento Superior, na Av.
Vereador José Monteiro nº 2233, Setor Nova Vila, Goiânia – GO, CEP 74653-900, ou através do email: celprofisco@sefaz.go.gov.br, telefone: (62) 3269-2762.
Atenciosamente,

Deyse Lucidy Diniz Sanches
Presidente da Comissão Especial de Licitações
PROFISCO-GO

