GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – PDA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MI nº 04/2017

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL
Instituição Financiadora: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
País: Brasil
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia – SEMA
Projeto: Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA)
Empréstimo Nº 2295/OC-BR
Nome do Processo de Seleção - CI nº 02/2017
Referência PA: Apoio as atividades da Coordenação de Gestão Organizacional e de TIC.
Prazo Final: prorrogado para 22/06/2017
1. O Estado da Bahia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), para execução do Programa de Desenvolvimento Ambiental (PDA), no valor de US$
16.700.000,00 (dezesseis milhões e setecentos mil dólares), sendo US$ 10.000.000,00 (dez
milhões de dólares) de recursos do financiamento do BID e US$ 6.700.000,00 (seis milhões e
setecentos mil dólares) de recursos da contrapartida local e pretende utilizar parte dos recursos
para a seleção e contratação de serviços de consultor individual para apoio as atividades da
Coordenação de Gestão Organizacional e de TIC.
2. Os serviços incluem: estudar os artefatos gerados na contratação do PEIA, a fim de conhecer a
concepção global do projeto e intervir com segurança nos casos de manutenções corretivas,
adaptativas e evolutivas do PEIA; apoiar no atendimento das demandas decorrentes de falhas
ou inconsistências relatadas pelo usuários durante a utilização do PEIA, sugerindo correções;
atuar nas adequações das ferramentas às mudanças no ambiente operacional, compreendendo
mudança de versão, linguagem, sistema gerenciamento de banco de dados e navegadores web;
auxiliar tecnicamente na inclusão, alteração e exclusão de características e/ou funcionalidades
decorrentes de alterações de regras de negócio e/ou imposições legais; colaborar na extração,
no tratamento e na carga de novos dados identificados no projeto evolutivo; auxiliar
tecnicamente na carga de dados do Painel Ambiental conforme o planejamento Institucional;
participar de reuniões com a Contratante, sempre que demandado, para socializar informações
e definir questões relativas ao desenvolvimento das atividades; elaborar relatórios técnicos
relativos à execução dos trabalhos; e seguir os padrões de tecnologias e documentação
aplicadas ao projeto. A duração estimada desta consultoria é de 10 meses.
3. O consultor deverá ter: formação superior na área de Tecnologia da Informação (Ciência da
Computação, Sistemas de Informação, Informática, Processamento de Dados ou afins);
experiência profissional mínima de 03 (três) anos na função de analista de sistemas;
experiência no desenvolvimento e implantação de sistemas voltados para a plataforma / Web,
utilizando a arquitetura em camadas; experiência no desenvolvimento de sistemas de
médio/grande porte; experiência na modelagem de banco de dados relacional; e experiência
em projetos de Business Intelligence – BI.
4. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia convida consultores individuais elegíveis
para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. Os consultores
individuais interessados deverão fornecer informações que indique que são qualificados e
possuem experiência para executar os Serviços.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL – PDA
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MI nº 04/2017

5. O consultor será selecionado de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para
Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento GN 2350- 7, e está aberta a todas os consultores elegíveis, conforme
definido nestas políticas.
A Consultoria será selecionada de acordo com o método Consultoria Individual, definido nas
Políticas.
6. Os consultores interessados poderão obter maiores informações por meio do endereço adiante
indicado, ou ainda através dos telefones: 55 (71) 3115-6250 /3115-6254 ou do e-mail
pda.sema@sema.ba.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 08:30h as 12:00h e de 14:00h as
18:00h (hora local).
7. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita, ou enviadas via postal,
para o endereço a seguir indicado, em envelope lacrado, com os seguintes dizeres na parte
externa e frontal até as 18:00 horas (hora local) do dia 22 de junho de 2017.
PDA/Bahia – MI nº 04/2017
CI nº 02/2017 - Consultoria Individual para apoio as atividades da Coordenação de
Gestão Organizacional e de TIC
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – COLIC
Att: Ana Raquel
Av. Luiz Vianna Filho – CAB– 3a Avenida 390 – Plataforma IV Ala Norte 4º andar
Salvador – Bahia
CEP 41745-005.
Telefone: 55 (71) 3115-6250

