Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Programa de Gestão Fiscal do Paraná

PAÍS: BRASIL
PROJETO: PROCESSO ELETRÔNICO (e-Processo)
PROGRAMA DE GESTÃO FISCAL DO ESTADO DO PARANÁ – PROFISCO-PR - Nº
BR–L1237
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SELEÇÃO BASEADA EM QUALIDADE E CUSTO - SBQC
SOLICITAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº
001/2015 DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3065-OC/BR

Data de Entrega: até 15 de maio de 2015.

O Estado do Paraná recebeu um financiamento do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), e se propõe a utilizar parte desse recurso para efetuar
pagamentos de despesas elegíveis no âmbito do Programa de Gestão Fiscal do Estado
do Paraná – PROFISCO-PR, para o projeto de implantação de SOLUÇÃO de Gestão de
Processos de Negócios e de Conteúdos Digitais, compreendendo o fornecimento de
software e dos serviços técnicos relacionados à sua adoção e assimilação, mediante
contrato a vigorar por 4 (quatro) anos, conforme resumido a seguir:
1)
Licenciamento definitivo de produtos de software para SOLUÇÃO de Gestão de
Processos de Negócios e de Conteúdos Digitais, com Barramento de Serviços, para
utilização no âmbito da Administração Pública do Poder Executivo do Governo do Estado
do Paraná, com garantia de atualização tecnológica dos produtos;
2)
Serviços de Capacitação de Pessoas, com base em plano definido, capacitando-as
para utilizar e gerir a SOLUÇÃO em aplicações para processos de negócios, durante a
vigência do contrato;
3)
Serviços de Suporte Técnico aos produtos de software da SOLUÇÃO, para
analistas responsáveis pelo seu uso e gestão, pelo período de 12 (doze) meses;
4)
Serviços de Consultoria para a execução de projetos, durante a vigência do
contrato: aplicações da SOLUÇÃO, abrangendo seu ciclo de vida completo, sendo o
primeiro o Processo Administrativo Fiscal - e-PAF da Secretaria de Estado da Fazenda do
Paraná (SEFA-PR); dimensionamento de infraestrutura e preparação de ambientes
computacionais para a SOLUÇÃO; manutenção e suporte às aplicações em produção;
operação assistida de aplicação implantada em produção; assistência (Mentoring) no
desenvolvimento de projeto de implementação da SOLUÇÃO.
A Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná convida as empresas elegíveis a
apresentar manifestação de interesse, acompanhada de informações sobre: (1) os
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produtos de software já utilizados em projetos de soluções semelhantes, com indicação
de sua aderência a práticas e padrões de mercado reconhecidos em suas áreas, citando
eventuais parcerias com fornecedores desses produtos; (2) as alternativas de
licenciamento dos produtos de software utilizados; (3) projetos semelhantes realizados
com informações sobre soluções e aplicações implantadas; (4) o corpo de profissionais
utilizados em projetos semelhantes, indicando experiência, formação e certificações
relacionadas; (5) outras informações que julgar pertinentes.
É permitida a associação de empresas para melhorar as suas qualificações, devendo,
neste caso, ser identificada a empresa líder e responsável pelo projeto.
As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas
Políticas para Seleção e Contratação de Consultorias Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (GN 2350-9), com participação aberta a todas as
empresas de Países Elegíveis, conforme definido nestas políticas.
As empresas interessadas poderão obter maiores informações no endereço abaixo
indicado, durante o horário comercial, das 08h30 às 18h00.
As manifestações de interesse deverão ser entregues pessoalmente ou enviadas por via
postal ao endereço abaixo indicado até às 18h00 do dia 15/05/2015. A SEFA-PR poderá
solicitar informações complementares às empresas interessadas e que tenham
manifestado interesse.
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