SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
SMI Nº 007/2017
Objeto: Manifestação de Interesse para contratação de empresa para Desenvolvimento de
sistema de compras em plataforma web.
1. A Fundação Luís Eduardo Magalhães - FLEM por intermédio do Contrato de Cooperação
Técnica com a CAR, realizará o processo seletivo de consultoria, conforme os procedimentos
indicados na publicação do Banco Mundial denominada Diretrizes para Seleção e Contratação
de Consultores Financiados por Empréstimos do BIRD e Créditos & Doações da AID pelos
Mutuários do Banco Mundial, edição Janeiro/2011, pelo método Seleção Baseada nas
Qualificações do Consultor – SQC.
2. A Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR a qual executa o Projeto Bahia
Produtiva-BA e coopera tecnicamente com o Projeto Governo Cidadão-RN receberam
empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (doravante
denominado "Banco Mundial") e pretendem aplicar parte do montante destes empréstimos
para o pagamento de serviços de consultoria.
3. A presente contratação tem como objetivo o Desenvolvimento de sistema de compras,
conectando compradores e fornecedores para solicitar (compradores a fornecedores) e enviar
(fornecedores a compradores) cotações de preços de produtos e/ou serviços com apenas “um
clique” em plataforma web integrado a aplicativo para dispositivos móveis.
4. Convidamos as empresas/instituições qualificadas a manifestar seu interesse em prestar os
serviços solicitados, exclusivamente para FLEM, endereço ao final, ou para o e-mail
licitacao@flem.org.br (assunto do e-mail: Resposta a SMI007/2017), juntando informações que
demonstrem estarem qualificadas para realizar os serviços, comprovando através de folhetos,
atestados de capacidade técnica, experiência em trabalhos similares, equipe técnica apta a
desenvolver os trabalhos, etc. As empresas/instituições poderão associar-se com a finalidade de
aumentar suas qualificações. As manifestações de interesse deverão ser entregues até às 12h
do dia 03 de outubro de 2017.
5. Informações de contato Fundação Luís Eduardo Magalhães: Rua Visconde de Itaborahy nº
845, Edf. Amaralina Empresarial, Amaralina – CEP: 41.900-000 – Salvador - Bahia - Brasil,
telefone: +55 71 3103-7540, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00.
Salvador, 18 de setembro de 2017.
Nilo B. Silva Jr
Comissão Permanente de Seleção e Contratação
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