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1 O Estado da Bahia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para execução do Programa de Desenvolvimento Ambiental 
(PDA) e pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de serviços de 
consultor individual para modelagem técnica dos processos de negócio da área de 
Fiscalização Ambiental. 

 
2 Os serviços de consultoria incluem: apoiar a SEMA e o INEMA na elaboração dos 

requisitos técnicos que irão subsidiar no SEIA, o desenvolvimento dos processos técnicos 
da Diretoria de Fiscalização – DIFIM, perfazendo toda a tramitação processual, bem 
como os atos, fluxos, módulos e funcionalidades pertinentes. A duração estimada desta 
consultoria é de 15 (quinze) meses. 

 
2.1 O consultor deverá ter: formação superior, experiência mínima de 02 (anos) anos em 

fiscalização ambiental e/ou Direito Ambiental e conhecimento da Legislação ambiental 
pertinente, nos âmbitos Federal e Estadual. 

 
3 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. 

 
4 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 todos os consultores elegíveis, conforme 
definido nestas políticas.  
 
A Consultoria será selecionada de acordo com o método Consultor Individual, definido nas 
Políticas. 

 
5 Os consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço adiante 

indicado, ou ainda através do telefone 55 (71) 3115-6250 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). 
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6 As Manifestações de Interesse contendo informações que indiquem as qualificações e 

experiência para executar os serviços, devidamente acompanhada do currículo do consultor 
interessado, 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 16 de junho de 2016. 
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 Consultor Individual para modelagem técnica dos processos de negócio da área de 
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