SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS DE
CONSULTORIA VISANDO ASSISTIR A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO PÚBLICA NA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA FERROVIA NORTE-SUL NO ESTADO DO TOCANTINS
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 001/2013/SEPLAN/BIRD/PDRIS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 001/2013/SEPLAN/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 do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública SEPLAN na elaboração do Programa de Desenvolvimento Regional da Área de Influência da Ferrovia NorteSul (FNS) no Estado do Tocantins, conforme faculta o § 5º do art. 42 da Lei n.º 8.666, de 21.6.93 e suas
alterações subsequentes e legislação correlata.
2. O escopo dos serviços inclui: (i) elaborações dos perfis (contextos) natural/ambiental, social, econômico,
demográfico, de cobertura e uso da terra, infraestrutura e sistemas produtivos; (ii) avaliação e seleção dos
segmentos empresariais (produtivos) que devem ser incentivados e atraídos; (iii) caracterização e qualificação
dos perfis de recursos humanos, naturais e materiais; (iv) definição dos objetivos e diretrizes norteadores do
plano de desenvolvimento considerando os sistemas produtivos atuais e futuros na área de influência da FNS;
(v) identificação das oportunidades e ameaças para cada sistema produtivo existente e potencial, de metas
quantitativas desafiadoras, realistas e mensuráveis, vinculadas aos objetivos norteadores e às estratégias
pertinentes, em curto e médio prazos; (vi) avaliação e seleção dos investimentos públicos de apoio, visando a
integração dos espaços geográficos; (vii) formulação das ações estratégicas a serem realizadas pelo Governo do
Estado e Municípios envolvidos e (viii) elaboração de um plano de ação.
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 qualificadas 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 12:30h às 18:30h (horário Local).
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Superintendência de Apoio ao Conselho
Coordenador de Programas e Projetos Estratégicos, A/C: Antonio José Guerra, AANO - Esplanada das
Secretarias, Palmas - Tocantins, CEP 77001-002 – Brasil.
Telefone 55 (63) 3212-4513 – e-mail. antonio.guerra@seplan.to.gov.br
6. As Manifestações devem ser entregues no seguinte endereço abaixo pessoalmente ou via correios, até às
16:00 h do dia 10 de Abril de 2013:
Secretaria do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública. Superintendência de Apoio ao Conselho
Coordenador de Programas e Projetos Estratégicos, A/C: Antonio José Guerra, AANO - Esplanada das
Secretarias, Palmas - Tocantins, CEP 77001-002 – Brasil.
Telefone: 55 (63) 3212-4513 – e-mail: antonio.guerra@seplan.to.gov.br, web site:www.seplan.to.gov.br.
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