UNIDADE DE GESTÃO DO PROGRAMA - UGP
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 002/2015
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Social de Niterói - PRODUIS No: BRL1386
Nome do Processo de Seleção: Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC
Empréstimo Nº. 2941/OC-BR
Referência Nº. MI-002/2015 – Contratação de serviços voltados ao Desenvolvimento e Implantação do
Sistema de Gestão de Geoinformação (SIGEO) da PMN, que irá englobar o Cadastro Técnico
Multifinalitário (CTM) de Niterói, estruturado em ambiente de sistema de informações geográfico
acessível pela Internet (SIG-Web), inserida no Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão
Social de Niterói (PRODUIS).
O Município de Niterói, localizado no Estado do Rio de Janeiro, recebeu financiamento do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão
Social de Niterói - PRODUIS e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de
serviços de consultoria.
Os serviços de consultoria (“Serviços”) incluem: desenvolver e implantar do Sistema de Gestão de
Geoinformação (SIGEO) do Componente 4 (Fortalecimento Institucional) na Prefeitura Municipal de
Niterói: o conceito utilizado neste projeto é o de Sistema de Informação Territorial (SIT) mais
abrangente, que contempla a combinação entre recursos humanos e tecnológicos, através da
organização dos processos de coleta, armazenamento, recuperação, disseminação e utilização dos
dados territoriais de uma forma sistemática. Portanto o SIGEO incluirá a contratação do mapeamento
cadastral em conjunto com a análise e otimização de processos, além da capacitação do pessoal
interno da PMN para que estes possam dar a necessária continuidade ao cadastro, constituindo ao
longo dos anos, de fato, um SIT que suporte o CTM, que está fortemente relacionado ao parcelamento
do solo e informações sobre estas parcela. A execução está prevista para ser concluída no prazo de
12 (doze) meses.
O Município de Niterói, através da Vice-Prefeitura/UGP convida empresas e/ou instituições de
consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os Serviços citados.
As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são
qualificadas e possuem experiência para executar os Serviços, (mediante a apresentação do portfólio
por meio de folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados,
experiência em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com
conhecimentos necessários).
As listas curtas deverão conter seis empresas com ampla distribuição geográfica, não contendo mais
do que duas de cada país membro do Banco.
As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para
Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.
As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por meio de
subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito da formação da lista curta, a
nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no
caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como representante.
A empresa será selecionada de acordo com Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC definida
nas Políticas.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente de
09h:30 às 16h:30, horário de Brasília.
As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente, por correio ou
por correio eletrônico/e-mail) até 30 de novembro de 2015 às 16:00h.
Município de Niterói / Vice-Prefeitura / Unidade de Gestão do Programa - UGP
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