SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE SANEAMENTO BÁSICO DOS
MUNICÍPIOS INTEGRANTE DA BACIA HIDRGRÁFICA DO RIO PALMA, ESTADO DO
TOCANTINS
.
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 008 /2014/SEMADES/BIRD/PDRIS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 008 /2014/SEMADES/BIRD/PDRIS
1.

O ESTADO DO TOCANTINS solicitou um empréstimo do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) para a implementação do Projeto de
Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável - PDRIS e pretende utilizar parte dos
recursos desse empréstimo em pagamentos admissíveis para Serviços de Consultoria.

2.

Os serviços objetos da presente solicitação de manifestação de interesse têm por objetivo a
elaboração dos “Planos Municipais de Saneamento Básico de Arraias, Dianópolis, Lavandeira,
Paranã e Taguatinga que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Palma”, diminuindo a pressão
sobre os aspectos de qualidade e quantidade dos recursos hídricos, tornando possível a
criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura municipal relacionadas aos quatro
eixos do saneamento básico: a) Complementação dos Sistemas de Abastecimento Público de
Água: apresentar soluções para a universalização do abastecimento de água dos núcleos
urbanos da bacia, dentro de uma perspectiva de bem estar social e desenvolvimento
sustentável; b) Implantação de Sistemas de Coleta e Tratamento de Esgotamento Sanitário
Urbano: propor ações na área de saneamento urbano, com foco nas interfaces desse setor
com a área de recursos hídricos, visando a evitar a degradação da qualidade das águas pelo
lançamento de esgotos domésticos não tratados; c) Coleta e Destinação Final dos Resíduos
Sólidos Urbanos: propor ações destinadas á coleta e destinação adequada dos resíduos
sólidos urbanos para evitar que os mesmos, via rede de drenagem, venham a contaminar os
corpos de água da bacia; d) Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana: indicar soluções
para o escoamento das águas pluviais em centros urbanos de maior porte, evitando erosões e
melhorando as condições das cidades, da saúde da população e do meio ambiente.

3.

A Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública - SEPLAN convida
consultores elegíveis à apresentação de expressão de manifestação de interesse com vistas a
executar os referidos serviços de consultoria. Consultores interessados deverão demonstrar
que são qualificados para desempenhar os serviços, devendo apresentar informações que
comprovem suas qualificações, capacidade e experiência (impressos, descrição de serviços
similares, experiências em serviços similares, etc.). Admite-se a constituição de consórcios e
associações para efeito de reforçar as qualificações a serem informadas.

4.

Um consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos pelas
Diretrizes do Banco Mundial para a Seleção e Contratação de Consultores por mutuários do
Banco Mundial, de Janeiro de 2011. O método utilizado será Seleção Baseada na Qualidade e
no Custo (SBQC).

5.

Consultores interessados podem obter maiores informações conforme apresentado abaixo, de
segunda a sexta-feira, de 8:00 às 14:00h e de 14:00 às 18:00h (horário local). Secretaria do
Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Unidade de Gerenciamento do Projeto
UGP, A/C Andréia Murakami, AANO - Esplanada das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP
77001-002 – Brasil, Telefone 55 (63)3212-4473 - e-mail: andrea.murakami@seplan.to.gov.br.
O Termo de Referência pode ser acessado em www.semades.to.gov.br.

6.

As manifestações deverão ser entregues no endereço abaixo, pessoalmente ou por correio,
até 16:00h do dia 10 de Outubro de 2014.

7.

Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Unidade de
Gerenciamento do Projeto PDRIS, A/C., Andréa Bíscaro de C. Luz Murakami, AANO Esplanada das Secretarias, Palmas, Tocantins, CEP 77001-002 - Brasil. Telefone 55
(63)3212-4473
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