
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI) 003/2022 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO 

FEDERAL 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 003/2022 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO N o 

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: Aquisição de solução composta por software para atender os pré-requisitos da 

LGPD. no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federal/SDE.  

A SDE, por força de suas atividades, realiza o tratamento de dados 
pessoais em diversos processos e com a promulgação da Lei nº 13.709/18, conhecida 
como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que disciplina o tratamento de 
dados pessoais realizado por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
e não importando que este tratamento seja realizado de maneira on-line ou offline, 
tem a necessidade de adequar-se à essa legislação, visando proteger não só os 
direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos indivíduos com quem se 



relaciona, mas também a si próprio, já que potenciais violações são passíveis de 
penalidade 

A aquisição de uma solução que tenha o foco principal no apoio a 
implantação da LGPD se faz necessário, tendo em vista a obrigatoriedade na aplicação 
da Lei, apoiando na diminuição do tempo de adequação criando automações com 
inteligência artificial para avaliar os processos de privacidade das informações. A 
solução irá aprimorar e simplificar a maneira como o SDE inicia, gerencia e colabora 
na avaliação e na documentação da conformidade com toda a variedade de exigências 
regulatórias. Nesse novo cenário após a Lei, deve-se documentar para os clientes e os 
parceiros comerciais que está em total conformidade, ou progredindo nessa direção, 
com regulamentações como CCPA, GDPR, LGPD e semelhantes. Porém, a realização 
dessas avaliações com um grande número de partes interessadas por planilhas e e-
mails é algo demorado, propenso a erros e difícil de acompanhar. A Automação de 
Avaliações, trata-se de um elemento básico de soluções que usam questionários 
modelo e fluxos de trabalho de colaboração para automatizar todo o processo, 
deixando as avaliações mais ágeis para manter as iniciativas de conformidade 
atualizadas. 

O prazo de execução previsto para este serviço de consultoria será de 04 (quatro) 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 18/04/2022. 

 

 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 ou 99318-0813 

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

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


