SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS DE
CONSULTORIA VISANDO ASSISTIR A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE ENGENHARIA, ESTUDOS AMBIENTAIS E SUPERVISÃO DE SERVIÇOS E OBRAS DE
MELHORAMENTOS EM RODOVIAS VICINAIS DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL (PDRIS).

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 001/SEINFRA/2012/BIRD/PDRIS – PRORROGAÇÃO
DE PRAZO
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 001/SEINFRA/2012/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 Seleção de Consultores para assistir a Secretaria da Infraestrutura – SEINFRA na
elaboração de projetos de engenharia, estudos ambientais e supervisão de serviços e obras de
melhoramentos em rodovias vicinais, conforme faculta o § 5º do art. 42 da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e
suas alterações subsequentes e legislação correlata.
2. O escopo dos serviços inclui: (i) fase A: execução de projetos de engenharia e estudos ambientais para
melhoramento de rodovias vicinais e (ii) Fase B: supervisão de Obras de Melhoramentos destas
rodovias, A Fase B será condicionada ao cumprimento satisfatório da Fase A. A Fase A (Projetos e
Estudos Ambientais) inclui: Levantamento de Dados, Estudos hidrológicos, projetos de Obras de Arte
Corrente, Projeto de Obras de Arte Especiais padronizadas,Projetos Complementares e Estudos
Ambientais necessários para o Licenciamento Ambiental da Obra. A Fase B (Supervisão) inclui o apoio
técnico à fiscalização das obras pela SEINFRA em relação a: monitoramento de desempenho fisico
financeiro, qualidade técnica de execução (incluindo ensaios de laboratórios); avaliação técnica dos
serviços de engenharia (incluindo testes de laboratório), acompanhamento contratual (incluindo a
preparação de atestado de obras executadas) etc.. A elaboração de projetos e estudos ambientais
compreende 10 municípios, correspondendo a aproximadamente 650 km e as obras serão executadas
em aproximadamente vinte municípios da Região Oeste do Estado, totalizando cerca de 1.300 km de
vicinais. A duração previsível do contrato é de 24 meses.
3. A SEPLAN convida consultores elegíveis à apresentação de expressão de interesse com vistas a prover
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 circunstâncias
similares, etc.). Admite-se a constituição de consórcios e associações para efeito de reforçar as
qualificações requeridas.
4. Uma consultora será selecionada 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 2011, Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
5. Consultores interessados podem obter maiores informações nas coordenadas fornecidas abaixo, de
Segunda a Sexta-feira, de 8:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h (horário Local). Diretoria Geral de
Assuntos Estratégicos da SEPLAN, Att: Belizário Franco Neto, Praça dos Girassóis, S/Nº - Esplanada dos
Girassóis, Palmas - Tocantins, CEP 77001-002 – Brasil.
Telefone (63) 3212-4513 – e-mail. belizario.franco@seplan.to.gov.br

6. Todas as empresas/associações/consórcios que manifestaram interesse quando da publicação anterior,
não necessitarão de reapresenta-las.
7. As Manifestações devem ser entregues no seguinte endereço abaixo pessoalmente ou via correios até às
16:00 h do dia 05 de junho de 2012.
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública, Diretoria Geral de Assuntos
Estratégicos da SEPLAN, Att: Belizário Franco Neto, Praça dos Girassóis, S/Nº - Esplanada dos
Girassóis, Palmas - Tocantins, CEP 77001-002 – Brasil. Telefone: (+63) 3212-4513 – e-mail:
belizario.franco@seplan.to.gov.br, web site:www.seplan.to.gov.br.
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