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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 009/2016
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 de projeto de segmentação de rede
(TIC) e implantação das características e funcionalidades de segmentação propostas e compatíveis com o
ambiente e ativo de infraestrutura de rede existente na SEFAZ/BA.
1.

Os serviços a serem executados têm por objetivo elaborar e implantar projeto de segmentação de rede
de forma a garantir melhor desempenho e uso da infraestrutura de rede, controlando broadcast, isolando
tráfegos específicos ou priorizando o tráfego associado a serviços ou aplicações críticas, assim como
melhor atender os requisitos de segurança, controlando e limitando o acesso ao tráfego de rede por
dispositivos, e consequentemente por usuários, serviços e aplicação quando necessário. As
características, configurações e funcionalidades definidas no projeto de segmentação que são suportadas
pelo ambiente e ativos de rede existentes devem ser implementadas na sede da SEFAZ/BA, incluindo
Data Center, no que se refere ao controle e isolamento do tráfego, assim como criação de zonas de
confiança.

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
(projetos de arquitetura de rede, projetos de segmentação, implantação de redes corporativas, outros),
disponibilidade de pessoal que tenha conhecimentos pertinentes (arquitetura e design de rede,
tecnologias associadas à segmentação e qualidade de serviço em rede, outros) 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 as 17:00 horas do dia 08 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) 3115-2450, e-mail:
cel@sefaz.ba.gov.br.

