
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 003/2019 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA  

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

DISTRITO FEDERAL 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 003/2019 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No 2957/OC-BR. PROJETO BID (BR-L-1076) 

O Governo do Distrito Federal recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federal (PROCIDADES-DF) e pretende utilizar parte dos recursos para seleção e 

contratação de serviços de consultoria.  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF, 

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 de portfolios, folhetos, 

brochuras, descrição de serviço similares realizados, experiência em condições 

semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica chave com 

conhecimentos necessários, mediante apresentação de curriculum vitae de cada membro 

da equipe, os currículos devem demostrar a capacidade técnica de cada profissional para 

a função a qual foi indicado. 

As empresas serão selecionadas de acordo com o método SBQC - Seleção Baseada na 

Qualidade e Custos, conforme definido nas Políticas para Seleção e Contratação de 

Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2350-9, 

e está aberta a todas às empresas elegíveis, conforme definido nessas políticas, não sendo 

permitido o consórcio de empresas. 

Objeto: contratação de empresa de consultoria especializada na prestação de 

serviços de mapeamento, modelagem e desenho de processos com vistas à 

implantação de metodologia BIM (Building Information Modeling), utilizando, para 

tanto, ferramenta especifica de modelagem de processos no âmbito da Secretaria de 

Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal/SODF.  

Para que a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal/SODF tenha 

êxito na implantação e maximização na utilização da metodologia BIM, faz-se necessário 

o mapeamento, a modelagem e desenho dos processos internos de trabalho, objetivando 

adequá-los não só a implantação da nova metodologia, bem como espelhar e deixar claro 

todos processos que envolvem um projeto de construção, seja de edificação ou de 

infraestrutura. 

O mapeamento, a modelagem e desenho dos processos de trabalho da Secretaria de 

Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal/SODF deverá contemplar todas as 



fases da Obra, ou seja, iniciando pela demanda, passando por projeto, licitação, pré-

contrato, contrato, execução, fiscalização, alocação de recursos e afins. Deverá também 

mapear todos os processos das áreas de apoio, ou seja, das áreas meio da SODF. 

O prazo de execução previsto para este serviço de consultoria será de 06 (seis) meses de 

trabalho.  

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no formato eletrônico ou impresso, 

(pessoalmente, por correio ou por correio eletrônico/e-mail) até 17:00 (dezessete horas) 

do dia 23/01/2020. 

 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF  

Sr. VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Local: SCN, Quadra 02, Bloco “C”, Número 900, Asa Norte  

Brasília - DF 

CEP: 70 712-030 

Telefone: (061) 2141-5419/5420 

E-mail: licitação: licitacao.procidades@desenvolvimento.df.gov.br 

Website: http://www.sde.df.gov.br/ 
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