CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 007/2016
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Pais: Brasil
Empréstimo Nº: 2914/OC-BR
Projeto nº: BR-L1319
Nome do Programa: PROFISCO/BA
Prazo: 13 de junho de 2016
Nome do Processo de Seleção: Seleção Baseada na Qualificação do Consultor-SQC
Referência no Plano de Aquisições: Item 54 de Serviços de Consultoria.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 007/2016
O Estado da Bahia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Linha de
Crédito Condicional para Empréstimos de Investimentos – CCLIP - PROFISCO, para o Programa de
Modernização da Gestão Fiscal do Estado da Bahia – PROFISCO/BA e pretende utilizar parte dos recursos
para a seleção e contratação de empresa especializada para elaboração e implantação de projetos básicos e
executivos para implantação de centrais de geração fotovoltaica e medidas de eficiência energética em
unidades da SEFAZ/BA.
1. O objeto a ser contratado visa a elaboração de PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS, com vistas à
implantação de centrais de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento de fonte solar e de
medidas de eficiência energética, para otimização e atendimento das necessidades energéticas das seguintes
unidades da SEFAZ localizadas em Salvador/BA – Sede, DAT Metro e UCS Barros Reis –
compreendendo:
a. a elaboração dos PROJETOS BÁSICOS para determinação das necessidades energéticas e do
potencial de economia de unidades da SEFAZ.
b. a elaboração dos PROJETOS EXECUTIVOS para implantação das centrais de geração fotovoltaica
e das medidas de eficiência energética
c. a elaboração de CADERNO DE CONCORRÊNCIA fornecendo informações que serão necessárias
à elaboração das propostas e cotações de preços pelas empresas proponentes, possibilitando às
mesmas o entendimento necessário para a execução das obras.
2.

A Comissão Especial de Licitações em nome da Secretaria de Fazenda da Bahia convida as
empresas/pessoas jurídicas elegíveis a manifestarem interesse em relação aos serviços solicitados. As
interessadas deverão apresentar informações que demonstrem suas qualificações para fornecer os
serviços, mediante a apresentação de portfolios, folhetos, certificações, atestados, descrição de serviços
semelhantes ou experiências anteriores em condições similares (projetos básicos e executivos de
Sistemas Fotovoltaicos Conectados à rede, com potência individual igual ou superior a 300 kWp,
projetos executivos para implantação de Medidas de Eficiência Energética no setor de Prédios Públicos,
montagem e instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, realização de consultoria e
treinamento sobre sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, geração distribuída e suas
interações com o planejamento e integração às diferentes edificações residenciais, comerciais e
industriais e inovações tecnológicas e de negócios, bem como as regulamentações vigentes sobre os
temas (geração de energia solar fotovoltaica e eficiência energética), notadamente quanto à modelos de
financiamento, exigências técnicas, procedimento de conexão, compensação de energia e normatização)
e disponibilidade de pessoal que tenha conhecimentos pertinentes incluindo resumo curricular da equipe
técnica.

3.

A empresa/pessoa jurídica será selecionada através do método Seleção Baseada na Qualidade do
Consultor – SQC, e está aberta a todas as empresas de Países Elegíveis, conforme definido nestas
normas e de acordo com os procedimentos previstos na edição em vigor das Políticas para Seleção e
Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN
2350-9), disponibilizadas no site www.iadb.org.

4.

Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente: 08:30 às
12:00 e das 13:30 às 18:00 horas, horário do Brasil, ou pelo e-mail: cel@sefaz.ba.gov.br

5.

As Manifestações de Interesse poderão ser endereçadas à Comissão Especial de Licitação, podendo ser
entregues pessoalmente, enviadas por Correio/SEDEX para o endereço adiante indicado, ou
encaminhadas para o e-mail: cel@sefaz.ba.gov.br ou entregues no endereço a seguir indicado até as
17:00 horas do dia 13 de junho de 2016, aos cuidados do Sr. Evandro José Negreiros da Conceição ,
Comissão Especial de Licitações da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – Endereço: Av. 2ª, nº.
260, Centro Administrativo da Bahia, CEP: 41745-003 – Salvador - BA – Brasil, tel (71) 3115-2450, email: cel@sefaz.ba.gov.br

