SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
(SERVIÇOS DE CONSULTORIA)
Instituição: Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
Pais: Brasil
Projeto: BR-L1491 / Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética
da Celesc - BID
Setor: Elétrico
Resumo: Contratação de empresa de consultoria para prestação de serviços
topográficos, de estudos ambientais, projetos de engenharia e supervisão
ambiental para 8 (oito) Linhas de Distribuição e 4 (quatro) Subestações da
Celesc Distribuição S.A.
Contrato de Empréstimo nº: 4404/OC-BR
Data limite: 28 de fevereiro de 2019.
A Celesc Distribuição S.A recebeu financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID para o Programa de Investimentos em Infraestrutura
Energética da Celesc - BID, e se propõe a utilizar uma parte dos fundos para os
contratos de serviços de consultoria.
Os serviços compreendem a contratação de empresa para prestação de serviços
de consultoria, para empreendimentos de 8 (oito) linhas de distribuição e 4
(quatro) subestações, sob o regime de empreitada por preços unitários,
abrangendo:
1. Para Linhas de Distribuição - serviços topográficos incluindo definição
de traçado; projeto executivo de Linhas; elaboração de Estudos
Ambientais para licenciamento ambiental (LP, LI e LO), além de estudos
complementares como arqueología, Estudo de Impacto de Vizinhança EIV, Avaliação de Risco e Plano de Ação de Emergência e Inventário
Florestal; elaboração de Programas Ambientais (Plano Básico Ambiental
– PBA ou Relatório Detalhado dos Programas Ambientais - RDPA) e
supervisão ambiental com execução dos programas, de acordo com
licenciamento ambiental.
2. Para Subestações - elaboração de Estudos Ambientais para
licenciamento ambiental (LP, LI e LO), além de estudos complementares
como arqueología, Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, Avaliação de
Risco e Plano de Ação de Emergência e Inventário Florestal; elaboração
de Programas Ambientais (Relatório Detalhado dos Programas
Ambientais - RDPA)) e supervisão ambiental com execução dos
programas, de acordo com licenciamento ambiental.

Para Linhas e Subestações são previstos os trabalhos de acompanhamento
institucional e assessoramento junto aos órgãos competentes.
A lista curta, a ser composta após o recebimento e a análise da presente
Manifestação de Interesse, irá incluir seis firmas consultoras com ampla
representação geográfica, não contendo mais de duas de cada país membro do
Banco.
As firmas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos
indicados nas Políticas para a Seleção e Contratação de Consultores financiados
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2350-9, e poderão
participar todas as firmas de países de origem que forem elegíveis, segundo o
estabelecido nessas políticas.
As firmas consultoras poderão associar-se com outras firmas na forma de uma
joint venture ou por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações.
Para efeito a formação da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do
país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no caso de joint
venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como
representante.
As firmas consultoras serão selecionadas de acordo com os critérios
estabelecidos para fins de Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC),
conforme definido nas Políticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID.
As firmas consultoras interessadas podem obter maiores informações no
endereço abaixo durante o horário de expediente da Celesc Distribuição S.A.,
das 08:00 hs às 12:00 hs e das 13:00 hs às 17:00 hs.
As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita no
endereço indicado (pessoalmente, por correio, ou por correio eletrônico/email) até 28 de fevereiro de 2019.
Endereço:
Celesc Distribuição S.A
A/C: Orlando Foes Neto
Av. Itamarati, 160 – Itacorubi
CEP 88034-900 | Florianópolis |Santa Catarina |Brasil
Telefone: 55 (48) 3231 5520
E-mail: orlandofn@celesc.com.br

