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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 001/2017 

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

 

 

BRASIL - PROFISCO/GO No: BR-L1233 

Nome do Processo de Seleção: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor – SQC – GN 

2350-9 do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

Empréstimo Nº: 2906/OC-BR 

Referência Nº: 4.6 (Plano de Aquisições) 

 

 

 

O Estado de Goiás recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), para o Programa de Modernização da Administração Fazendária – PROFISCO/GO e 

pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de Serviço Especializado 

de Consultoria de Planejamento Estratégico para Secretaria da Fazenda - SEFAZ, 

abrangendo a elaboração e implementação de arquitetura de planejamento estratégico, 

contemplando a construção de mapa estratégico com respectivas métricas, objetivos, 

plano de ação e portfólio de projetos por unidade administrativa, fornecimento de 

solução sistêmica de planejamento estratégico, contemplando o  acompanhamento de 

indicadores e painéis de monitoramento e o fornecimento de capacitação sobre 

planejamento estratégico, de forma a disseminar e dar suporte à metodologia utilizada. 

 

A Secretaria de Estado da Fazenda de Goiás - SEFAZ-GO convida empresas e/ou instituições 

de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os Serviços 

citados. As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer informações que 

demonstrem que estão qualificadas para prestar os serviços. 

 

Sugerimos o envio das seguintes informações, relativas à experiência e competência dos 

consultores: 

-Portfólio, prospecto e/ou ficha síntese, que contenha apresentação da empresa e descrição de 

trabalhos similares desenvolvidos e concluídos pelos seus consultores, com a data de início e 

de conclusão, constando clientes atendidos, valores e prazos dos contratos; 

-Outros documentos que a empresa considerar relevantes para demonstrar a experiência e 

competência dos seus consultores em serviços compatíveis e similares. 

 

As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas 

para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 

nestas políticas. A empresa será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseada 

nas Qualificações do Consultor – SQC definido nas Políticas. 

 

As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de consórcio ou por meio de 

subcontrato para melhorar as suas qualificações.  

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
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Mais informações poderão ser obtidas na Comissão Especial de Licitações – CEL/PROFISCO 

da Secretaria da Fazenda, nos dias 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 e-mail: celprofisco@sefaz.go.gov.br, telefone: (62) 3269-2762. 

 

A Manifestação de Interesse juntamente com os documentos comprobatórios da experiência e 

qualificação deverão ser encaminhadas para o correio eletrônico/e-mail: 

celprofisco@sefaz.go.gov.br até o dia 27/11/2017 às 17 horas (horário de Brasília). 

 

 

 

 

Deyse Lucidy Diniz Sanches 

Presidente da Comissão Especial de Licitações- PROFISCO-GO 


