SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 007/2018
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL-ADE’s
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 007/2018
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No 2957/OC-BR. PROJETO BID (BR-L-1076)

Objeto: contratação de serviços de consultoria para criação de um sistema web via portal,
composto de módulos para de gestão e controle de programas de incentivo ao desenvolvimento
econômico local.
O 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.

Os serviços de consultoria (“Serviços”) incluem:a criação de um Sistema Web de Gestão e
Controle, contemplam a criação de um portal composto de módulos que serão utilizados na
gestão dos programas de incentivo ao desenvolvimento econômico local. O sistema deverá
possuir contemplar:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Módulo de acesso através das credenciais corporativas, incluindo painel de
administração;
Módulo de controle do estoque inativo, incluindo georreferenciamento, com base nos
dados da SEDICT em sincronia com a CODEPLAN, TERRACAP E SEGETH;
Módulo de Habilitação e Viabilidade para novos empreendedores;
Módulo de Avaliação, contemplando os dados obtidos de (iii) até a assinatura do
contrato;
Módulo de Acompanhamento e Vistoria, incluindo Gestão Documental e
acompanhamento dos lotes e seus atributos através de georrefereciamento;e
Módulo para geração de relatórios de acompanhamento e indicadores, com base nos
dados dos lotes e empreendedores cadastrados;

A empresa ganhadora deverá ainda prestar o serviço de capacitação da equipe de Tecnologia da
Informação da SEDICT e também manutenção ao Sistema implantado. O prazo de execução
previsto para este serviço de consultoria é de 14 meses, com duração estimada em 14 (quatorze)
meses de trabalho.

A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal –
SEDES/DF, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa, 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 de projetos, devendo constar a descrição de serviços similares
realizados, experiência em condições semelhantes, habilidade e qualificação dos profissionais
da equipe técnica, comprovado os conhecimentos compatíveis.
As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas
para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento - GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido
nestas políticas, não sendo permitido o consórcio de empresas.
A empresa será selecionada 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.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente, por
correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até 17:00 (dezessete horas) do dia 08/07/2018.

Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal –
SEDES/DF
Sr. VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, 2º Subsolo, Asa Norte
Brasília - DF
CEP: 70 040-020
Telefone: (061) 3325-8430/3325-2558
E-mail: licitação: licitacao.procidades@desenvolvimento.df.gov.br
Website: http://www.sedict.df.gov.br/manifestacao-de-interesses/

