SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Seleção nº: BR-T1390-P002
Método de Seleção: Competitivo Completo
País: Brasil
Setor: WSA/CBR
Financiamento - TC nº: ATN/OC-18511-BR
Projeto nº: BR-T1390
Nome do TC: Apoio à Preparação do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais de Abastecimento
de Água da Região Metropolitana de Salvador e à Melhoria Operacional da EMBASA
Descrição dos serviços: Elaboração de Projetos Padronizados de Estruturas para SAA e SES
Link do documento TC: https://www.iadb.org/pt/project/BR-T1390
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) está executando 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://beo-procurement.iadb.org/home até 07 de abril de 2021 5:00 P.M. (Hora
local de Washington DC)
Os serviços de consultoria ("os Serviços") incluem:
 Elaboração de Modelos e Alternativas de Projetos: Deverão ser propostos os modelos básicos das estruturas




padronizadas para SAA e SES, para aprovação do conceito pela Embasa.
Projeto Hidráulico, Arquitetônico e Civil (PHAC): Deverão ser elaborados os projetos Hidráulicos,
Arquitetônicos e Civis das variantes das estruturas padronizadas de modo a atender as necessidades de cada
faixa de abrangência.
Projetos Complementares: Deverão ser elaborados os projetos complementares como projetos estruturais,
elétricos e sistemas de proteção de descargas atmosféricas para completa execução das estruturas
padronizadas de SAA e SES definidas.
Fase Final: Deverão ser compilados, os documentos elaborados nas fases anteriores e entregues em um único
pacote como Edição Final.

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
solicitados. As empresas consultoras interessadas deverão proporcionar informação que indique que estão
qualificadas para prestar os serviços, mediante a apresentação, no idioma português, de: (i) documentação
(portfólios, folhetos, certificações, atestados e outros) que comprove sua experiencia em serviços
semelhantes durante os últimos 10 anos, incluindo descrição dos serviços, cliente, período de execução,
montantes dos contratos e outros e (ii) resumo curricular do pessoal da ou das firmas que tenha
conhecimentos pertinentes relacionados com os serviços solicitados. As empresas de consultoria elegíveis
podem se associar na forma de uma joint venture para ampliar as suas qualificações. Tal associação deverá

nomear uma das empresas como representante.
As empresas de consultoria elegíveis interessadas poderão obter mais informações durante o horário
comercial 09:00 - 17:00 (Hora local de Washington DC) enviando um e-mail para: Gustavo Mendez
GMendez@IADB.ORG e Tiago Pena tiagop@iadb.org
Banco Interamericano de Desenvolvimento
Departamento: INE/WSA
Attn: Gustavo Mendez, Líder de Equipe da Cooperação Técnica
SEN Quadra 802 Cj. F Lote 39 Brasilia, Brasil
Tel: (5561) 3317-4272
Email: GMendez@IADB.ORG
Url do site: www.iadb.org

