CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 010/2016
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Pais: Brasil
Empréstimo Nº: 2914/OC-BR
Projeto nº: BR-L1319
Nome do Programa: PROFISCO/BA
Prazo: 19 de agosto de 2016
Nome do Processo de Seleção: Seleção Baseada na Qualificação do Consultor-SQC
Referência no Plano de Aquisições: Item 53 de Serviços de Consultoria Firma

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 010/2016
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 aperfeiçoamento dos processos de trabalhos
relacionados aos Ingressos de Recursos Financeiros, contemplando a previsão e a realização dos ingressos, e à
Conciliação Bancária das contas correntes do Estado da Bahia, em especial a CUTE, incluindo a especificação
para o desenvolvimento de adequações no sistema FIPLAN.
Os serviços a serem executados têm por objetivo o aperfeiçoamento dos processos de trabalho relacionados aos
Ingressos de Recursos Financeiros e à Conciliação Bancária das contas correntes do Estado da Bahia, em
especial da CUTE, considerando as dimensões do físico, do financeiro e do contábil. Para tanto, requer-se o
desenvolvimento ou adequações, no FIPLAN, de funcionalidades pertinentes à previsão e realização de
ingressos e a conciliação automatizada, além de uma rotina de conformidade que permita a validação das
informações. Tais intervenções devem se estender ao módulo de Planejamento, no que concerne a elaboração
de PPA e PTA, em função da mudança de critério para utilização de dedução de receita.
1.

Produtos esperados:
a. Plano de trabalho e planejamento;
b. Mapeamento do ambiente;
c. Identificação de requisitos;

2.

A Comissão Especial de Licitações em nome da Secretaria da 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, descrição de serviços
semelhantes ou experiências anteriores em condições similares sobre os temas objeto desta AMI,
disponibilidade de pessoal que tenha conhecimentos pertinentes (em orçamento público, finanças
públicas e contabilidade pública) e resumo curricular da equipe técnica, etc.

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 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 às 17:00
horas do dia 19 de agosto 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) 31152450, e-mail: cel@sefaz.ba.gov.br.

