
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DAS CIDADES – SCIDADES/CE

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
Nº 20140005/CEL 04/SCIDADES/CE

1. O Governo do Estado do Ceará,  por  meio da Secretaria  das Cidades -  SCIDADES, 
recebeu  recursos  do Banco Interamericano de Desenvolvimento  (BID)  –  Contrato  de 
Empréstimo Nº 2826/OC-BR, para financiar o Programa de Desenvolvimento Urbano de 
Pólos Regionais – Vale do Jaguaribe e Vale do Acaraú, e pretende aplicar parte dos 
recursos do empréstimo para a seleção e contratação de serviços de consultoria. 

2. Os  serviços  compreendem:  CONTRATAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  DE  CONSULTORIA, 
PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PARA 
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – DPR DO VALE 
DO  JAGUARIBE  E  VALE  DO  ACARAÚ,  NO  ESTADO  DO  CEARÁ.  O  objetivo  é 
atualizar  os  Planos  de  Desenvolvimento  Regionais  existentes,  tendo  em  vista 
desenvolver  estratégias  regionais,  em  função  do  diagnóstico  das  potencialidades  e 
limitações, considerando as dimensões: econômica, social, científico e tecnológica, de 
infraestrutura, ambiental, político e institucional, bem como contribuir para a articulação e 
acordos entre municípios e os diversos agentes e instituições que intervêm na região, 
estimulando a comunicação e a participação, articulando interesses divergentes numa 
ótica de benefício coletivo. 

3. A Comissão Especial de Licitação 04 (CEL 04), em nome da Secretaria das Cidades – 
SCIDADES, convida as empresas de consultoria habilitadas a manifestarem interesse 
em relação à prestação dos serviços solicitados. As consultoras além de apresentarem 
suas informações cadastrais  (razão social, nome de fantasia, endereço completo, fone, 
fax, e-mail, etc.), deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
executar  os  serviços,  mediante  a  apresentação  do  portfólio  por  meio  de  folhetos, 
brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência em 
condições  semelhantes,  disponibilidade  de  profissionais  da  equipe  técnica  com 
conhecimentos necessários, comprovados por meio de seus currículos e/ou descrição 
dos respectivos perfis e aptidão técnica para o trabalho, etc.).

4. A Manifestação de Interesse não pressupõe qualquer compromisso de contratação. A 
empresa/instituição de consultoria será selecionada de acordo com os procedimentos 
previstos nas Políticas  para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), disponibilizadas no site: www.iadb.org     .

5. Este Aviso encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.seplag.ce.gov.br . As em-
presas de consultoria interessadas poderão obter informações adicionais na Comissão 
Especial de Licitação 04 – CEL 04, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, de se-
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gunda a sexta-feira, por meio do telefone nº 55(85)3459-63.79, ou fax nº 55(85)3459-
65.25, ou ainda pelo email: cel04@pge.ce.gov.br .

6. As Manifestações de Interesse deverão ser entregues pessoalmente, ou enviadas por 
Correio/Sedex ou por email, para o endereço adiante indicado,  até as 15:00 horas do 
dia 03 de julho de 2014.

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 20140005/CEL 04/SCIDADES/CE. 
CENTRAL DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 - CEL 04. 
Centro Administrativo Bárbara de Alencar – Palácio Iracema
Av. Dr. José Martins Rodrigues, 150 - CEP Nº 60811-520
Bairro Edson Queiroz – Fortaleza - Ceará - Brasil. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 - CEL 04, em Fortaleza-CE, 13 de junho de 2014.

Fernando Antonio Peroba Grangeiro
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 04 (CEL 04)

Presidente 
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