SELEÇÃO DE CONSULTORES PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO MUNDIAL
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE EXPRESSÕES DE INTERESSE
PROGRAMA LAGOAS DO NORTE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Acordo de Empréstimo Nº 8586-BR
1. A Prefeitura Municipal de Teresina recebeu um empréstimo do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento para financiar o Programa Lagoas do Norte e pretende
utilizar parte desse empréstimo para pagamentos de consultorias referentes à atuação do
sub-componente Elaboração de Estudos e Planos Diretores em conformidade com as
Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do
BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial.
2. Os Serviços compreendem a contratação de uma empresa de consultoria especializada
que tenha condições de assumir a responsabilidade pela execução das atividades previstas
nos Termos de Referência, pelo método de aquisição SQC – Seleção Baseada nas
Qualificações do Consultor, para Elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico
de Teresina via Fortalecimento da Competitividade Empresarial, compreendendo: (i)

Identificação dos clusters de Teresina; (ii) Caracterização dos clusters de Teresina;
(iii) Priorização dos clusters; (iv) Elaboração do plano estratégico para o
desenvolvimento dos clusters de Teresina.
3. A Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação – SEMPLAN, por intermédio da
Comissão Especial de Licitação – CEL, convida empresas de consultoria qualificadas que
demonstrem interesse na prestação dos Serviços requeridos que encaminhem documentação
e informações que comprovem sua capacidade técnica adquirida a partir da realização de
trabalhos similares que já tenham realizado, indicando que possuem as habilitações
necessárias para o desempenho das atividades.
4. A manifestação de interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. A
empresa de consultoria será selecionada de acordo com os procedimentos estabelecidos
pelas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas por Empréstimos do
BIRD e Créditos e Doações da AID pelos Mutuários do Banco Mundial.
5. Os interessados poderão obter maiores informações no endereço abaixo, de segunda a sextafeira, das 8:00 às 14:00 horas.
6. As Expressões de Interesse deverão ser entregues no endereço abaixo até o dia 17 de março
de 2017:
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação - SEMPLAN
Comissão Especial de Licitação - CEL
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 860, 4º Pavto., Centro, Teresina - Piauí
CEP nº 64.000-160.
Telefone: (86) 3215-7525
E-mail: lagoasdonorte@gmail.com
Teresina-PI, 02 de março de 2017
Antônio da Costa Araújo
Presidente da CEL/UGP/SEMPLAN

