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1. O Estado da Bahia recebeu um empréstimo 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 se propõe a utilizar uma parte do 
empréstimo para efetuar pagamentos de acordo com o Programa de Desenvolvimento Ambiental 
para contratar serviço de Consultoria Individual.  
 
2. A Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia convida os consultores individuais 
interessados a manifestarem interesse em relação à prestação do serviço solicitado. 
 
3. Os serviços compreendem: Contratação de Consultoria Individual para Apoiar a 
Elaboração do Manual Operacional do Programa PDA (MOP – PDA). 
 
4. As atividades a serem desenvolvidas pelo Consultor, em coordenação com a Unidade de 
Execução do Programa (UEP), incluem o apoio técnico para: (i) identificar e analisar modelos de 
manuais adotados por pelo menos 02 Programas executados por órgãos do Estado da Bahia com 
o BID ou outra organização multilateral; (ii) realizar entrevistas com profissionais das áreas 
administrativas e financeiras da SEMA e outros órgãos governamentais vinculado à execução do 
Programa PDA para conhecimento dos sistemas e controles adotados e a interface dos mesmos 
com as intervenções executadas pelo Programa PDA; (iii) apresentar versões inicial e final do 
Manual Operacional do Programa PDA. 
 
5. Os consultores individuais interessados deverão encaminhar uma correspondência 
expressando interesse em realizar os trabalhos em questão, anexando currículo, e documentos 
comprobatórios de experiência em serviços similares, à COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – 
COLIC, no endereço abaixo indicado, em envelope lacrado, com os seguintes dizeres na parte 
externa e frontal até as 18:00 horas (hora local) do dia 24 de maio de 2013.  

- PDA/Bahia – MI - Consultoria Individual nº 01/2013 
- Manual Operacional (MOP – PDA) 

 
6. Os candidatos deverão apresentar os seguintes requisitos: 

- Formação Superior e;  
- Experiência em elaboração de Manual Operacional de Programas financiados por 

Organismos Multilaterais. 
 

7. É vedada a participação de servidor público (municipal, estadual ou federal) neste 
processo seletivo, conforme consta nas Diretrizes de Seleção e Contratação de Consultores 
pelos mutuários do Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
 
8. A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. Os 
consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para 
Seleção e Contratação de Consultores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 2350-
7), e está aberta a todos os concorrentes elegíveis, conforme definido nestas políticas. 
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9. Os consultores interessadas poderão obter maiores informações por meio do endereço adiante 
indicado, ou ainda através do telefone: 55 (71) 3115-6096 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). 
 
10. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues, ou enviadas via SEDEX, para o 
endereço a seguir indicado, até as 18:00 h do dia 24 de maio de 2013. 
 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA 
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – COLIC 
Att: Francine Mariolga dos Reis Guedes 
Av. Luiz Vianna Filho – CAB – 3ª Avenida 390 – Plataforma IV Ala Norte 4º andar 
Salvador – Bahia, CEP 41745-005.  
Telefone: 55 (71) 3115-6250 
E-mail: pda.sema@sema.ba.gov.br 
Website:www.sema.ba.gov.br 
 
Salvador (BA), 13 de maio de 2013. 


