SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE VOLTADA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA PARA AVALIAR E PROPOR MELHORIAS NAS ROTINAS GERENCIAIS DA DIRETORIA
DE VIABILIDADE AMBIENTAL (DIVAM) DA AGETO, QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DOS
LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS E SUAS CONDICIONANTES SOCIOAMBIENTAIS DAS OBRAS
RODOVIÁRIAS, BEM COMO O DESENVOLVIMENTO E INSTALALÇÃO DE UMA FERREAMENTA
TECNOLÓGICA DE GESTÃO, NO ÂMBITO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL – PDRIS, BRASIL, ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 8185-0 BR.
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) Nº 02/2019/AGETO/BIRD/PDRIS
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTAS (SdP) Nº 02/2019/AGETO/BIRD/PDRIS
1.
O ESTADO DO TOCANTINS assinou um contrato de empréstimo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), para implantação do Projeto de Desenvolvimento Regional
Integrado e Sustentável - PDRIS, pretendendo aplicar parte dos recursos desse empréstimo em pagamentos
admissíveis para Serviços de Consultores.
2.
Os serviços objeto da presente solicitação de manifestação de interesse têm por finalidade A
contratação de consultoria especializada para a prestação de serviços técnicos voltados ao aprimoramento e
sistematização das rotinas relacionadas ao gerenciamento ambiental da malha rodoviária estadual, com a
sua operacionalização por meio do desenvolvimento de um sistema de gestão informatizado capaz de
organizar os processos internos, interagindo com banco de dados geoespacial e com interoperatividade com
aplicativos de campo.
3.
A Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO) convida empresas elegíveis à
apresentação de expressão de interesse com vistas a prover os referidos serviços de consultoria nos quais
se espera alcançar os seguintes resultados: Analise dos processos administrativos da Diretoria de Viabilidade
Ambiental (DIVAM), identificando as sobreposições, retrabalhos, desperdícios, conflitos de competências, e
outros gargalos estruturais; Propor e implantar melhoraria na gestão dos processos operacionais e
estratégicos da mencionada Diretoria, através do desenvolvimento e implantação de ferramentas
tecnológicas, visando o gerenciamento ambiental da malha viária do Estado do Tocantins.
4.
Empresas e/ou Instituições interessadas deverão demonstrar que são qualificadas para desempenhar
os serviços, devendo apresentar informações que comprovem suas qualificações, capacidades e
experiências específicas. Os critérios para seleção das empresas abordarão principalmente: (i) experiências
anteriores em diagnóstico para reestruturação de processos através de implantação de plataformas
tecnológicas; (ii) desenvolvimento e implantação de sistema informatizado para gerenciamento e
monitoramento de condicionantes ambientais; (iii) experiência em gestão de projetos ambientais e na análise
e desenvolvimento de ferramental para gestão ambiental; (iv) experiência na região e/ou no Brasil. O Termo
de Referência será disponibilizado no site da Secretaria da Fazenda e Planejamento, por meio do endereço:
www.sefaz.to.gov.br.
5.
Admite-se a constituição de consórcios e associações para efeito de reforçar as qualificações
requeridas.
6.
Uma empresa, instituição ou associação será selecionada de acordo com os procedimentos
estabelecidos pelas Diretrizes do Banco Mundial para a Seleção e Emprego de Consultores por mutuários do
Banco Mundial, de Janeiro 2011, por meio da modalidade de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
7.
As empresas e/ou instituições interessadas podem obter maiores informações nas coordenadas
fornecidas abaixo, de Segunda a Sexta-feira, de 8:00 h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h (horário Local).
Agência Tocantinense de Transportes e Obras (AGETO), CNPJ 17.684.344/0001-60, Att. Adelmo Vendramini
Campos e Maurício Fregonesi, com sede na Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Área Verde, 1ª.
Etapa, Palmas - TO, Brasil, CEP. 77.001-970. Telefone (063) 3212 - 4473, e-mail:
adelmo.campos@ageto.to.gov.br e ugppdris@gmail.com
8.
As Manifestações devem ser entregues no seguinte endereço abaixo pessoalmente ou por meio
postal até às 16:00 h do dia 30 de julho de 2019. Não serão aceitas expressões de interesse por meio digital
e/ou eletrônico. Endereço para entrega: Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO, CNPJ
17.684.344/0001-60, com sede na Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Área Verde, 1ª. Etapa,
Palmas - TO, Brasil, CEP. 77.001-970, Att: Adelmo Vendramini Campos e Maurício Fregonesi. Telefone: (063)
3212- 4473 – E-mail: adelmo.campos@ageto.to.gov.br. e ugppdris@gmail.com.
Adelmo Vendramini Campos
Superintendência de Gestão Operacional e Projetos – SGP
Agência Tocantinense de Transportes e Obras – AGETO
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