SELEÇÃO DE CONSULTORIA PELOS MUTUÁRIOS DO BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR
NACIONAL PERNAMBUCO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE PLANO E ESTUDO DE VIABILIDADE RECONEXÃO
RECIFE/OLINDA.
Contrato de Empréstimo N º 2409 OC/BR (BR-L 1212)
O Estado de Pernambuco celebrou contrato de empréstimo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), para o financiamento do Programa Nacional de
Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR Nacional Pernambuco no valor de R$
75.000.000,00 (setenta e cinto milhões de reais) e pretende utilizar parte dos recursos
para a seleção e CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO E ESTUDO DE
VIABILIDADE RECONEXÃO TURÍSTICA RECIFE/OLINDA.
Com o objetivo de restabelecer o circuito turístico e histórico de conexão entre as
cidades do Recife e Olinda por meio do istmo existente. Essa reconexão não aborda
somente a mobilidade, mas principalmente o resgate histórico, natural e cultural da
localidade, ofertando aos visitantes experiências com elementos tangíveis e intangíveis
decorrentes da riqueza que o lugar proporciona, por meio da vegetação de mangue e
alagados, praia, ruínas do Forte do Buraco, resgate da cultura mangue beat, entre outras,
e que atualmente encontra-se inacessível ao público potencial.
Essa reconexão deverá levar em consideração a preservação da localidade, propondo
atrativos e meios de ligação que não degradem o patrimônio baseando-se nas diretrizes
de sustentabilidade do meio natural, histórico e cultural para que exista um
desenvolvimento equilibrado do turismo e harmonioso com todos os recursos existentes.
Devido ao valor histórico dos produtos turísticos, ressalta-se a importância de que o
planejamento incorpore as orientações e respeite as restrições legais e normativas
associadas ao patrimônio histórico-cultural nos dois municípios, do Estado e da União
incluindo as devidas autorizações das instâncias reguladoras.
Os serviços a serem contratados envolvem a elaboração, por uma prazo de 180 dias
corridos, de um diagnóstico e análise de acessibilidade e conectividade entre os
Atrativos Turísticos de Recife e Olinda, de um plano de reconexão turística de Recife e
Olinda com definição dos Investimentos propostos e de estudos de viabilidade
econômica de duas ações priorizadas no plano de reconexão.
A Comissão Especial de Licitação, em nome da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer
de Estado e Pernambuco - SETUREL/PE 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 a apresentação do portfólio por meio de folhetos, brochuras,

devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência em condições
semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos
necessários).
A lista curta pode ser formada, exclusivamente, por empresas nacionais.
As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento GN 2350 - 7 e está aberta a todas as empresas
elegíveis, conforme definido nestas políticas.
As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou
por meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito a formação da
lista curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente
constituída ou incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade
da empresa designada como representante.
A empresa será selecionada de acordo com método de Seleção Baseada nas
Qualificações do Consultor (SQC) definido nas Políticas.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo, de segunda à sexta feira,
das 08:00h às 17:00h ou no endereço eletrônico www.setur.pe.gov.br; link “licitações”;
“Prodetur”.
As Manifestações de interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente,
por correio, ou por pelo e-mail: licitacaoprodeturpe@setur.pe.gov.br) até 14 de outubro
de 2015 às 16:00h.
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