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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
 

MI N° 004/2021 – Modelo de Gestão da SEFAZ-RS 
  

 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

  

Brasil  

Projeto/Cooperação Técnica No: Projeto de Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande 

do Sul – PROFISCO RS II - BR-L1534  

Nome do Método de Seleção: Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) 

Resumo: Contratação de consultoria especializada em Gestão Estratégica para revisão do Modelo de 

Gestão da SEFAZ-RS 

Empréstimo Nº / Cooperação Técnica Nº: OC/BR 4961 

Referência PA Nº: 4.1   
 

 

O Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Fazenda (doravante denominado “Mutuário”) 

recebeu financiamento (doravante denominado “Recursos”) do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID (doravante denominado “Banco”), para o custeio do Projeto de Modernização da 

Gestão Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul – PROFISCO II RS. A Secretaria da Fazenda do Estado do 

Rio Grande do Sul pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de serviços de 

consultoria. 

 

Os serviços de consultoria (“Serviços”) especializada em gestão estratégica compreendem a execução das 

seguintes atividades e entregas, no prazo de até 5 meses: 

• Realizar diagnóstico sobre o atual modelo de gestão adotado pela Secretaria da Fazenda 

do Estado do Rio Grande do Sul; 

• Apresentar “benchmarks” com pelo menos duas instituições semelhantes à SEFAZ-RS, 

não restritas ao território nacional; 

• Elaborar projeto para implantação de melhorias no atual modelo de gestão institucional, 

considerando a diretriz de orientação para resultados; 

• Executar a primeira etapa do projeto proposto, com a entrega do desenho da camada 

estratégica - de “alto nível” - do modelo de gestão institucional atualizado. O modelo de 

gestão institucional atualizado deve permitir monitorar e buscar os melhores resultados da 

instituição, sendo aberto a inovações e capaz de lidar com cenários de incerteza; 

• Elaborar as especificações técnicas para contratação(ões) futura(s) de serviços de 

consultoria necessárias à continuidade da execução do referido projeto. 
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A Comissão Especial de Licitações da Unidade-Geral de Coordenação de Projeto (CEL/UGCP) convida 

empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em 

prestar os Serviços citados. As empresas e/ou instituições interessadas deverão fornecer informações que 

indiquem que são qualificadas e possuem experiência para executar os Serviços, mediante os seguintes 

dados: 

 

1. Apresentação de Portfólio, por meio de folhetos em meio digital; 

 

2. Lista dos projetos similares executados e respectivos clientes, com nome e telefone de contato; 

 

3. Declaração de condições e disponibilidade em alocar, no projeto, profissionais para compor 

equipe chave, em conformidade com os quantitativos, dedicação e qualificação técnica abaixo 

requeridos: 

- 01 (um) consultor Sênior/Sócio dedicado com formação e/ou experiência em gestão e/ou 

governança corporativa, que será o coordenador do projeto por parte da Consultoria (proposta 

de trabalho apresentada); 

- 01 (um) consultor pleno com formação e/ou experiência em planejamento estratégico e/ou 

gestão de projetos e/ou processos; 

- 01 (um) analista de dados com pleno domínio na ferramenta Power BI da Microsoft;  

- demais força de trabalho que a consultoria julgar necessária para este projeto. 

 

4. Cópia dos trabalhos publicados na área, se houver. 

 

 

 

As empresas serão selecionadas pelo método de Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC), 

de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores 

Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2350-15, que se encontram na página: 

getdocument.aspx (iadb.org), e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido nestas 

políticas.  

 

 

 

Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico cel@sefaz.rs.gov.br até as 18 horas do 

dia 12/07/2021, segunda-feira, tendo como assunto o convite a que se refere: MI N° 004/2021 – Modelo 

de Gestão da SEFAZ-RS.  

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Site: https://www.fazenda.rs.gov.br/conteudo/14879/profisco-ii 

E-mail: cel@sefaz.rs.gov.br. 

Endereço:  

Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul  

Unidade-Geral de Coordenação de Projetos – PROFISCO II RS  

Comissão Especial de Licitações 

Av. Mauá, nº 1.155, 5° andar, Centro Histórico, CEP: 90.030/080. Porto Alegre/RS/BRASIL.  

 

  

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=780811
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=ezshare-1132444900-24606
http://www.iadb.org/procurement
mailto:cel@sefaz.rs.gov.br
https://www.fazenda.rs.gov.br/conteudo/14879/profisco-ii
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As Manifestações de Interesse – juntamente com documentos e arquivos com as informações acima 

requeridas – deverão ser enviadas por e-mail até as 18 (dezoito) horas do dia 14/07/2021, quarta-feira, 

devendo conter na mensagem a apresentação da empresa e os seguintes dados: 

 

[inserir o nome do escritório]  

[inserir nome do responsável e o cargo]  

[inserir o endereço postal e/ou endereço físico e/ou eletrônico]  

[inserir o código postal, cidade e país]  

Tel.: [incluir o país e o código da cidade]  

Fax: [incluir o país e o código da cidade]  

E-mail: [incluir o endereço do e. mail]  

Portal: http//: [Inserir endereço do sítio eletrônico]  

  

 

Porto Alegre, 29 de junho de 2021.  

 

Jorge Wilson Piccoli, 

Presidente da Comissão Especial de Licitações 

CEL/UGCP/SEFAZ-RS.  

 

 

  

  

  

 

 

 


