
                                                                               
 

Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia Sustentável 

 
 

Manifestação de Interesse (MI) – SDP 001/2013 

 

País:  BRASIL 

Projeto:  Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES) 

 

Nome do Processo: Seleção de Consultoria para Diagnóstico e Estruturação de um Plano 

Estratégico e de Marketing para o Município de Goiânia. 

 

 

Operação: Cooperação Técnica ATN/FI-13787-RG 

 

A Prefeitura Municipal de Goiânia, no âmbito da Iniciativa Cidades Emergentes e 

Sustentáveis Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), recebeu recursos do “Fundo 

Temático de Fortalecimento de Capacidade Institucional” do Banco, e se propõe utilizar parte 

destes recursos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis para o apoio à execução de 

atividades priorizadas no “Plano de Ação Goiânia Sustentável”. Em especial, os fundos serão 

utilizados para a aplicação das seguintes ações relativas ao eixo de “Competividade” do 

Plano. Em especial, os fundos serão utilizados para os seguintes estudos e atividades: (i) 

definição de um plano estratégico para melhora no ambiente de negócios; (ii) plano de 

melhoramento de imagem e marketing do Município de Goiânia. 

A Prefeitura de Goiânia convida os consultores elegíveis a apresentar o seu interesse na 

execução dos serviços solicitados. Os consultores interessados deverão fornecer informação 

que demonstre que estão qualificados para prestar os serviços (folhetos, descrição de serviços 

semelhantes executados, experiência em condições idênticas, corpo técnico adequado etc.). É 

permitida a associação em consórcio para melhorar as suas qualificações. 

Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos estabelecidos nas 

Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (edição atual), Seleção Baseada na Qualidade (SBQ), e 

está aberta a todos os Consultores de Países Elegíveis, conforme definido nestas normas. 

Os Consultores interessados poderão obter mais informações por meio do endereço abaixo 

indicado, durante o horário comercial de 08:00 às 18:00 h (hora local). 



                                                                               
 

Unidade de Coordenação do Plano de Ação Goiânia Sustentável 

 
 

As manifestações de interesse deverão ser enviadas via postal ou correio eletrônico ao 

endereço abaixo indicado até às 18 horas (hora de Brasília) do dia 27 de setembro de 2013. 

As empresas de consultoria interessadas poderão enviar qualquer dúvida ou questão 

relacionada com esta Manifestação de Interesse para Josimeire Nogueira, 

(ucpa@semdus.goiania.go.gov.br), até uma semana antes do fim do prazo de apresentação. 

 

Unidade Coordenadora do Plano de Ação Goiânia Sustentável (UCPA)  

At: Josimeire Nogueira  

Av. do Cerrado, no 999, Park Lozandes. 

Paço Municipal, Bloco E – Goiânia – GO.  

CEP: 74884-900  

Tel: +55 (62) 3524-6372 

E-mail: ucpa@semdus.goiania.go.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


