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BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO
DO TOCANTINS – PRODOESTE
ANÚNCIO GERAL DE AQUISIÇÕES
Nº do Contrato de Empréstimo: 2438/OC-BR
O Estado do Tocantins solicitou financiamento de um montante equivalente a US$
99.000.000,00 (noventa e nove milhões de dólares dos Estados Unidos) do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e se propõe a utilizar os fundos para o
pagamento de bens, obras, serviços conexos e serviços de consultoria a serem
adquiridos pelo PRODOESTE. As licitações serão efetuadas conforme as regras e
procedimentos de elegibilidade do BID.
O objetivo principal do Programa é a intensificação das atividades econômicas e a
ampliação das oportunidades produtivas mediante a oferta hídrica regular para os usos
múltiplos no Sudoeste do Estado do Tocantins, visando o desenvolvimento sustentável
do Estado e a melhoria da qualidade de vida da população.
O Programa prevê a realização de obras de infraestrutura (barramentos, melhoria de
estradas vicinais, melhoria de serviços públicos de água e saneamento nos municípios
participantes) e as respectivas ações para controle e mitigação de impactos
socioambientais diretamente relacionados com a execução das obras. Além disso, ações
de promoção, captação de investimentos e informações para atrair empresas,
estruturação de planos de negócios e investimentos para organizar e fortalecer cadeias
produtivas, capacitação destinada à aproximadamente 70% (setenta por cento) dos
técnicos e produtores beneficiários em temas técnicos relevantes para o Programa e em
atividades de mobilização participativa, formação de associações, pesquisa aplicada e
bolsas de estudo. Considerando os temas de gestão ambiental, recursos hídricos e
fortalecimento institucional, está previsto o desenvolvimento e implantação do Plano
Diretor de Recursos Hídricos, a implantação do programa de monitoramento dos
recursos hídricos, além de recursos para atividades de comunicação social e educação
ambiental. O fortalecimento institucional compreende capacitações em vários temas
relativos ao Programa, para servidores do Governo Estadual e dos Municípios
participantes do Programa, bem como o apoio a organização, constituição e operação
inicial do Distrito de Irrigação, constituído pelos agricultores beneficiados pelo
Programa.
As licitações de contratos financiados pelo BID serão efetuadas conforme os
procedimentos estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Bens e Obras financiados
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN-2349-9), e estão abertas a todos os
licitantes de países elegíveis, conforme definido nestas normas. Para a seleção e
contratação de serviços de consultoria serão seguidos os procedimentos estabelecidos
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (GN-2350-9).
À medida que estejam disponíveis, serão publicados anúncios específicos de aquisições
para contratos a serem licitados de acordo com os procedimentos de Licitação Pública
Internacional (LPI) estabelecidos pelo BID. Para os contratos de consultores cujo valor
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estimado seja igual ou superior ao equivalente de US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares
dos Estados Unidos), uma solicitação de Manifestação de Interesse (MI) deverá ser
publicada no UN Development Business e no site do BID.
Os avisos específicos de aquisições previstos para aquisição de bens, consultoria,
serviços técnicos e obras, compreendem:
• Aquisição de bens: Equipamentos para monitoramento dos Recursos Hídricos,
Equipamentos de Informática, Veículos Terrestre e Fluvial;
• Contratação de serviços de consultoria: Auditoria Externa, Apoio ao Gerenciamento
do Programa, Monitoramento e Avaliação, Elaboração do Plano de Recursos
Hídricos, Resgate Arqueológico, Monitoramento Ambiental, Limnológico,
Ictiofauna, Ipucas e Lençol Freático, Projetos executivos das obras de Barragens e
Malha Viária, Supervisão e Fiscalização das obras de Barragens e Malha Viária,
Elaboração de estudos e projetos de monitoramento e resgate ambiental para os
meios físico, biótico e antrópico;
• Contratação de serviços: Instalação e operação da Rede de Monitoramento dos
Recursos Hídricos, Ações Sócio-Ambientais, Educação Ambiental, Comunicação
Institucional e Acompanhamento do processo de desapropriação, Implantação e
controle dos projetos de monitoramento e resgate ambiental para os meios físico,
biótico e antrópico;
• Contratação de obras: Implantação de barragens de regularização/acumulação e
implantação de barragens de elevação, melhorias em estradas vicinais, melhorias nos
serviços públicos de água e saneamento nos municípios participantes do Programa.
Os licitantes elegíveis interessados em serem incluídos na lista para receber solicitações
para pré-qualificação/licitação de acordo com os procedimentos de Licitação Pública
Internacional (LPI), assim como consultores interessados em receber uma cópia dos
anúncios para apresentar Manifestação de Interesse (MI) para contratos de consultoria,
ou qualquer interessado em receber mais informações sobre o projeto poderão contatar:
Governo do Estado do Tocantins
Secretaria de Estado do Planejamento e da Modernização da Gestão Pública
Superintendência de Convênios e Financiamentos
Att. Eng. Belizário Franco Neto, Praça dos Girassóis s/n, Esplanada das Secretarias,
CEP: 77001-002, Palmas,-TO, Brasil – BR, telefone (+63) 3212-4492 – Fax: (+63)
3212-4500. e-mail belifranco@seplan.to.gov.br, web site www.seplan.to.gov.br.
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