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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE – SEUMA 

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO – CEXT/CLFOR 
SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SELEÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA 
 

BRASIL 
FORTALEZA/CE 
PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL  
Empréstimo nº: 8747-BR 
 
TÍTULO DO SERVIÇO: Contratação de Empresa Especializada em Supervisão de Obras 
do Projeto Fortaleza Cidade Sustentável - FCS.  
 
NÚMERO DE REFERÊNCIA: Manifestação de Interesse nº 001/2020. 
 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA recebeu financiamento do Banco Mundial para o custeio 
do PROJETO FORTALEZA CIDADE SUSTENTÁVEL – FCS, da Secretaria Municipal do 
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, e pretende aplicar parte dos recursos em 
Serviços de Consultoria, em conformidade com o Regulamento de Aquisições do Banco 
Mundial para Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento – 
agosto de 2018. 
 
Os Serviços de Consultoria incluem a SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA 
TÉCNICA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO PROJETO FORTALEZA CIDADE 
SUSTENTÁVEL – FCS. , em relação aos aspectos de engenharia, aos riscos e impactos 
sociais e aos riscos e impactos ambientais dos seguintes projetos: a) Redução 
Localizada de Poluição em Trechos da Bacia Vertente Marítima (“Águas da 
Cidade”), que tem como objetivo principal demonstrar alternativas viáveis para a 
melhoria da balneabilidade das praias, por meio de um conjunto de intervenções em 
saneamento e nos recursos hídricos do setor oeste da Bacia VM, através de atividades 
diversas na área de saneamento; e b) Recuperação do Parque Rachel de Queiroz 
(“Rede de Sistemas Naturais”), que tem como objetivo permitir a integração entre o 
meio ambiente construído e o natural, visando a melhoria da qualidade de vida dos 
habitantes de Fortaleza, por meio da revitalização e ampliação de áreas verdes no 
município, através da implantação do Parque Rachel de Queiroz. Os serviços deverão ser 
executados em 24 (vinte e quatro) meses, a contar da emissão da Ordem de Serviço. 
 
Os Termos de Referência (TDR) detalhados para os serviços encontram-se disponíveis 
nos seguintes links:  
http://compras.fortaleza.ce.gov.br 
https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/infocidade/362-programa-
fortaleza-cidade-sustentavel 
 
A Secretaria Municipal do Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, através da Comissão 
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Extraordinária de Licitação – CEXT/CLFOR, agora convida consultores elegíveis para 
indicar seu interesse em fornecer os serviços. Os consultores interessados devem 
apresentar informações (portfólios, lista de contratos executados e outros documentos 
similares) que demonstrem que possuem as qualificações necessárias e relevante 
experiência para prestar os serviços.  
 
São critérios de pré-seleção: a) ter executado contratos de supervisão de obras de 
infraestrutura de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e resíduos sólidos), compreendendo atividades de gestão social e/ou 
supervisão ambiental e/ou acompanhamento da implantação de obras, compatível em 
características e complexidade operacional, quantidades e prazos com os serviços de 
consultoria propostos; b) ter executado serviços de consultoria em supervisão de obras 
urbanas, com financiamento internacional. Os especialistas da equipe chave não serão 
avaliados na fase de pré-seleção. 
 
Os consultores interessados devem se atentar aos parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17, da Seção 
III. Governança, do Regulamento de Aquisições para Mutuários de Operações de 
Financiamento de Projetos de Investimento, de agosto de 2018 (“Regulamento de 
Aquisições”), estabelecendo a política do Banco Mundial sobre conflito de interesses.  
 
Os consultores podem associar-se a outras empresas na forma de um empreendimento 
conjunto ou subconsultoria para aprimorar suas qualificações, mas devem indicar 
claramente se a associação está na forma de uma Joint Venture e/ou uma subconsultoria. 
 
Um consultor será selecionado de acordo com o método Seleção Baseada em 
Qualidade e Custo – SBQC, estabelecido no Regulamento de Aquisições do Banco 
Mundial. 
 
Mais informações poderão ser obtidas através do endereço eletrônico abaixo. 
As manifestações de interesse deverão ser encaminhadas no endereço eletrônico abaixo 
no período de 08 de junho até o dia 22 de junho de 2020. 
 
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA – CLFOR  
COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE LICITAÇÃO – CEXT  
Geovânia Sabino Machado – Presidente 
Rua do Rosário, nº 77, Edifício Vital Rolim, Sobreloja, Bairro Centro  
CEP 60.055-090  
Telefone: + 55 85 3105-1155  
E-mail: cext@fortaleza.ce.gov.br 
Site: http://compras.fortaleza.ce.gov.br 
 

Geovânia Sabino Machado 
Presidente da CEXT/CLFOR 
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