
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 

CEL PROREDES-BIRD/RS 

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: A 

CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto, até às 18 hs de 
15/03/2013, o prazo para apresentação de MANIFESTAÇÃO DE 

INTERESSE - MI para Seleção de CONSULTOR INDIVIDUAL: 

1) para apoio na elaboração de projetos de engenharia para o programa 

CREMA (Contratos de Restauração e Manutenção) do DAER. 

2) especialista em avaliação técnica e econômica utilizando o modelo 

analítico HDM-4, para fins de definir uma escala de prioridades para o 

total da rede rodoviária estadual pavimentada, com extensão aproximada 

de 7.300 km. Desta quilometragem total priorizada, serão definidos 
aproximadamente 2.000 km, divididos em lotes de aproximadamente 200 

km cada, de maior viabilidade para serem contemplados no programa 

CREMA (Contratos de Restauração e Manutenção). 

3) especialista em Recursos Humanos na área da Educação, para elaborar 

modelagem de processos de trabalho e de fluxos externos e internos a 

serem utilizados na Secretaria da Educação - SEDUC. 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE 
INTERESSE: A CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que foi 

prorrogado, até às 18 hs de 15/03/2013, o prazo para entrega de 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE para Seleção de: 

1) CONSULTOR INDIVIDUAL, para elaboração de diagnóstico, 

especificações técnicas e documentos para contratação de consultorias para 

o Sistema Digital de Participação Cidadã. 

2) CONSULTORIA (Pessoa Jurídica) para: 

a) elaboração de desenho conceitual do Sistema Integrado de 
Regularização Ambiental (SIRAM); plano estratégico para implantação da 

rota tecnológica de TI; termo(s) de referência e documentos para 

contratação de consultoria para o desenvolvimento e implantação de etapas 

do projeto SIRAM. 

b) (i) elaboração e perenização do Plano Estadual de Logística e 

Transportes do Rio Grande do Sul (PELT-RS), que definirá a visão de 

futuro e as estratégias de intervenção pública e privada, no setor dos 

transportes e logística, nos próximos 25 anos; e (ii) o fornecimento ao 
Estado das ferramentas de planejamento deste setor, visando torná-lo 

autossuficiente no diagnóstico de suas demandas e no planejamento de seu 

próprio sistema logístico. 

c) avaliar o processo de gestão de investimentos públicos da administração 

direta e indireta fundacional e autárquica do Estado do Rio Grande do Sul, 

por meio da elaboração de diagnóstico e recomendações. 

d) Benchmarking internacional, com ênfase na competitividade industrial, 
para treinar os agentes dos núcleos de extensão produtiva e inovação em 

técnicas/metodologias de benchmarking em nível de empresa por meio de 

desenvolvimento, implantação e avaliação das empresas elencadas no 

projeto extensão produtiva e inovação. 

d) desenvolvimento de Sistema Informatizado (Sistema de Gestão de 

Compras) que atenda às necessidades de modernização, centralização, 

padronização e controle dos procedimentos do processo de compra da 

Central de Licitações – CELIC. 
e) para desenvolvimento de Sistema Informatizado (Sistema de Gestão de 

Contratos) que atenda às necessidades de modernização, centralização, 

padronização e controle dos procedimentos da operacionalização da gestão 

de contratos da Central de Licitações – CELIC. 

Informações: fone +55 51 3288-1183, e-mail cel@seplag.rs.gov.br e site  

www.seplag.rs.gov.br/cel Origem: Contrato de Empréstimo 8155-BR, 

firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial. Porto 

Alegre, em 21 de fevereiro de 2013. Izabel Belloc Moreira Aragon, 
Presidente da CEL PROREDES-BIRD/RS. 

 
Banco Mundial 

Washington, D.C. 

http://www.seplag.rs.gov.br/cel

