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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
MI N° 015/SEFAZ/2022 – RECEITA ORIENTADA A DADOS – SEFAZ-RS.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Brasil
Instituição: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul
Projeto 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 na Qualidade e Custo (SBQC).
Resumo: Contratação de Consultoria Técnica Especializada relativa à Análise, Implementação,
Instalação e Configuração de Soluções de Aprendizado de Máquina através de Análise Preditiva,
Aplicações Estatísticas, Análise de Vínculos, Inteligência Artificial e Deep Learning com a
Implantação de Solução de Processamento, Armazenamento e Rede de Dados incluindo Garantia
Técnica de Hardware e Software como parte do projeto Receita Orientada a Dados da SEFAZRS.
Empréstimo Nº: OC/BR 4961
Referência PA Nº: P43490.
Data limite: 13/04/2022

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 relativa à Análise, Implementação,
Instalação e Configuração de Soluções de Aprendizado de Máquina através de Análise Preditiva,
Aplicações Estatísticas, Análise de Vínculos, Inteligência Artificial e Deep Learning com a
Implantação de Solução de Processamento, Armazenamento e Rede de Dados incluindo Garantia
Técnica de Hardware e Software, serão realizados pelo prazo de até 30 meses.

1. 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 apresentação de Portfólio, por
meio de folhetos em meio digital, que indique experiência em serviços ou projetos
similares executados e respectivos clientes.
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As empresas serão selecionadas pelo método de Seleção Baseada nas Qualidade e custo (SBQC),
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.
As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de consórcio para melhorar as
suas qualificações. Para efeito de formação da lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do
país em que está legalmente constituída ou incorporada e, no caso de consórcio, será considerada
a nacionalidade da empresa designada como representante.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico cel@sefaz.rs.gov.br até as
23h59min do dia 06/04/2022, quarta-feira, tendo como assunto o convite a que se refere: MI N°
015/2022/SEFAZ-RS – RECEITA ORIENTADA A DADOS - 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.

As Manifestações de Interesse – juntamente com documentos e arquivos com as informações
acima requeridas – deverão ser enviadas por e-mail até às 23h59min do dia 13/04/2022, quartafeira, 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 março de 2022.

Jorge Wilson Piccoli,
Presidente da Comissão Especial de Licitações
CEL/UGCP/SEFAZ-RS.

