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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 011/2016
1. 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 consultoria.

2. Os serviços de consultoria (“Serviços”) incluem: a atualização tecnológica,
em regime de fábrica de software, de sistemas originalmente desenvolvidos
nas plataformas Microsoft Visual Basic 6 e Microsoft ASP.

2.1 Os serviços a serem executados tem por objetivo a melhoria da
eficiência e eficácia da administração tributária da SEFAZ/BA através
da racionalização de gastos e ampliação da utilização de serviços de
tecnologia da informação. Para esse fim os serviços a serem realizados
envolvem definição da arquitetura tecnológica a ser adotada e da
estratégia de migração do sistema, projeto, implementação, testes e
atualização de documentação de sistemas de informação e,
eventualmente, levantamento de necessidades e especificação de
requisitos. Estima-se a realização dos serviços no montante de 13.500
pontos de função em um prazo estimado de execução de 24 (vinte e
quatro) meses.
3. A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, por meio da Comissão
Especial de Licitações, convida empresas/pessoas jurídicas elegíveis para
apresentar sua manifestação de interesse em prestar os Serviços citados.
As interessadas deverão apresentar informações que demonstrem suas
qualificações para fornecer os serviços, mediante a apresentação de
portfolios, folhetos, certificações (da empresa ou da equipe), atestados,
descrição de serviços semelhantes ou experiências anteriores em
condições similares (atualização tecnológica de sistemas legados e/ou
desenvolvimento de sistemas informatizados com pelo menos 1.000 pontos
de função ou 2.000 horas de esforço preferencialmente para plataforma
.NET, outros), disponibilidade de pessoal que tenha conhecimentos
pertinentes (serviços de desenvolvimento em regime de fábrica de

software, certificação em desenvolvimento, em gerenciamento de projetos
ou CFPS) e resumo curricular da equipe técnica.
4. A lista curta precisará conter seis empresas com ampla distribuição
geográfica, não contendo mais que duas de cada país membro do Banco.
5. As empresas/pessoas jurídicas 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 (disponibilizadas no site www.iadb.org), e está aberta a todas
as empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.
6. As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma
joint venture ou por meio de subcontrato para melhorar as suas
qualificações. Para efeito a formação da lista curta, a nacionalidade de uma
empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e,
no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa
designada como representante.
7. A empresa será selecionada de acordo com o método de Seleção Baseada
na Qualidade e Custo – SBQC, definido nas Políticas.
8. 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.
9. As Manifestações de Interesse deverão ser endereçadas à CEL Comissão Especial de Licitação, podendo ser entregues pessoalmente ou
enviadas por Correio/SEDEX para o endereço adiante indicado, ou
preferencialmente encaminhadas para o e-mail: cel@sefaz.ba.gov.br
até as 17:00 horas do dia 21 de setembro de 2016, aos cuidados da 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) 3115-2425/2400/2557, e-mail: cel@sefaz.ba.gov.br
Atenciosamente,
Evandro José Negreiros da Conceição
Presidente da Comissão Especial de Licitações

