
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO 

DISTRITO FEDERAL 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 004/2020 

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 especializada para realizar o Programa de Capacitação para 

Inovação de Empresas e Fornecedores do Distrito Federal – DESENVOLVE 4.0, prioritariamente, 

instaladas nas ADE Regiões Administrativas (RAs) de Ceilândia, Gama, Núcleo Bandeirantes e 

Santa Maria, nos seguintes temas de inovação[2]: 

     

1. Gestão de processos: gerenciamento relacionado à compreensão da composição 

e inter-relacionamento dos processos organizacionais (nível estratégico) e de seus 

componentes (nível operacional) como por exemplo: recursos, produtos, serviços, 

subprocesso e atividades. Para isso são utilizados ferramentas e recursos para 

trabalhar o ciclo PDCL (do inglês plan, do, control and learn) para planejar, 

executar, controlar e melhorar os processos com objetivo de aumentar ou garantir 

a competitividade operacional da organização (tempo de execução, custos, 

satisfação do cliente, mitigação de riscos). 

2. Competências voltadas para inovação: são as competências necessárias a uma 

organização se torne ou mantenha inovadora, são elas: liderança comprometida 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=procedimento_visualizar&id_documento=58100887&arvore=1&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110026282&infra_hash=8bd5c991a87a150dca7d5735bd5b8bd10b37bbb3963dc0f5101aacde4cf15ebd#_ftn2


com a disponibilização de um ambiente inovador; meio inovador interno para 

estimular e suportar as propostas de inovação das pessoas; pessoas propositoras e 

desenvolvedoras de projetos de inovação, processo de inovação 

institucionalizado  com obtenção de resultados; e resultados positivos para todos 

os acionistas alcançados de forma planejada e por meio do aperfeiçoamento em 

produtos, processos, gestão e modelo de negócio. 

3. Metodologias e ferramentas de Inovação Empresarial: metodologias e 

ferramentas utilizadas para inovar ou sistematizar as práticas inovadoras nas 

organizações com por exemplo: Design Thinking (conjunto de métodos advindo 

das práticas dos designer para entrega de soluções elaboradas a partir das dores de 

um público alvo), Agile e Scrum (metodologia de projetos ágeis), Brainstorming 

(técnica de reunião para levantamento de ideias e soluções em grupo ou 

individual), PDSA (do inglês plan, do, study, act – planeje, faça, estude e aja), 

Benchmarking (técnica para levantamento de boas práticas entre organizações), 

dentre outros. 

4. Novas tecnologias da indústria 4.0: tema voltado à quarta onda de transformação 

na indústria pela adoção de tecnologias para a integração do meio físico e virtual 

com automação e fluxo de dados. São por exemplo: IOT (do inglês internet of 

things – internet das coisas se refere a integração de sensores conectados à internet 

e objetos físicos para a coleta de dados; manufatura aditiva por meio da 

impressão 3D; big data trata da análise e interpretação grandes volumes de dados 

estruturados e não; blockchain consiste num sistema de registro de transações 

distribuído cuja a segurança se baseia na descentralização e compartilhamento de 

dados; inteligência artificial aplicada na resolução de problemas, predições de 

cenários; e apoio ou tomada de decisões viabilizando automação de atividades; 

biologia sintética engloba as áreas de biologia, química, engenharia e ciência da 

computação para a construção de elementos biológicos; entre outros. 

O prazo de execução previsto para este serviço de consultoria é de 240 dias.  

 

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 15/12/2020. 

 

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) 2141-5418 

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

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