SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: BR-T1408-P001
Método de Seleção: Seleção competitiva simplificada
País: Brasil
Setor: Água e Saneamento
Financiamento – Cooperação Técnica nº: BR-T1408
Projeto nº: TDB
Nome da Cooperação Técnica: Apoio à Construção de Uma Carteira de Projetos com Potencial de
Participação do Setor Privado para a Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil
Descrição dos serviços: Elaboração de estudos de pré-viabilidade de um grupo de projetos de gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos com potencial de participação do setor privado (GRUPO A).
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está executando em cooperação técnica com o BNDES a
operação acima mencionada. Para esta operação, o BID pretende contratar serviços de consultoria
descritos nesta Solicitação de Manifestações de Interesse. As manifestações de interesse deverão ser
entregues usando o Portal do BID para Operações Executadas pelo Banco. http://beoprocurement.iadb.org/home até 29 de novembro de 2019, 5:00 P.M. (Hora local de Brasília).
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem:
A partir de uma amostra selecionada de municípios estabelecida pelo Banco (população acima de 250.000
habitantes), conforme resultado das atividades de mapeamento e identificação de oportunidades, a firma
consultora deverá elaborar os estudos de pré-viabilidade dos projetos de gestão dos Resíduos Sólidos e
Limpeza Urbana (RSU) para um grupo de 3 a 4 municípios do Brasil.
Entre as atividades que se espera sejam desenvolvidas se consideram:
 Levantamento de informação e diagnóstico referentes à gestão de resíduos sólidos nos municípios.
 Realizar um diagnostico jurídico, institucional e do panorama legal para a execução dos projetos.
 Elaborar as projeções de geração de RSU e as necessidades a curto, médio e longo prazo.
 Propor alternativas técnicas para um modelo de gestão integrada para os RSU, sendo identificadas
quais as atividades do sistema (coleta, transporte, triagem, reaproveitamento, reciclagem,
recuperação, reuso, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos) melhor se adaptam
ao escopo de uma parceria público-privada (PPP).
 Realizar a análise técnica e de custo-benefício de alternativas para os serviços identificados como
mais aderentes ao escopo de uma PPP.
 Estimar cenários de pré-viabilidade econômica e financeira da implementação do modelo de gestão.
 Identificar e analisar os impactos socioambientais da implantação do modelo de gestão integrada
proposto.
 Propor alternativas de estruturação de instrumentos e garantias que podem promover a participação
do setor privado.
Estima-se o início de execução destes serviços no primeiro trimestre do ano 2020.
Empresas de consultoria elegíveis serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos no
Banco Interamericano de Desenvolvimento: Políticas para a Seleção e Contratação de Empresas de
Consultoria para o Trabalho Operacional Executado pelo Banco - GN-2765-1. Todas as empresas de

consultoria elegíveis, conforme definido na Política, podem manifestar interesse. Se a Firma Consultora for
apresentada em um Consórcio, designará um deles como representante, e este será responsável pelas
comunicações, pelo registro no portal e pelo envio dos documentos correspondentes.
O BID agora convida empresas de consultoria elegíveis a manifestarem o seu interesse em prestar os serviços
descritos acima. As empresas de consultoria interessadas deverão fornecer informações que comprovem
que elas estão qualificadas para executar os serviços (brochuras, descrição de estudos e projetos no setor
de GRSU e PPP, experiência em condições similares, disponibilidade de habilidades apropriadas entre os
funcionários, etc.).
As empresas de consultoria elegíveis interessadas poderão obter mais informações durante o horário
comercial 09:00 - 17:00 (Hora local de Brasília) enviando um e-mail para: gmendez@iadb.org
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Departamento: Divisão de Água e Saneamento
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