
CONVITE À APRESENTAÇÂO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE SERVIÇOS DE CONSULTOR 

INDIVIDUAL. 

MI-N° 005/2022 

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL – ADEs 

Nome do Processo de Seleção CONSULTOR INDIVIDUAL. Referência - Componente I  – 

Desenvolvimento institucional estratégico, que busca a fortalecer a SDE, com o compromisso de 

melhorar o ambiente de negócio e fomentar a competitividade econômica no Distrito Federal. 

O Distrito Federal recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), e pretende utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis 

relacionadas com o PROCIDADES - Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federal.  

Parte dos recursos será utilizada para Contratação de solução tecnológica com escalabilidade, 

para geração de painéis informativos, com uso de inteligência artificial, bem como de 

geotecnologia, para subsidiar o processo de tomada de decisão no âmbito da SDE. Para viabilizar 

as ações e programas na SDE/DF, um conjunto de Tecnologia da Informação vem sendo 

necessário, desde aquisição de equipamentos a sistematização de processos. A aquisição da 

solução permitirá um caráter de transversalidade de atuação e criticidade de operação, gerência 

e gestão das informações. Neste contexto, através do conceito de indicadores estratégicos, traz 

para a linha de frente, a adoção de indicadores objetivos para monitoração da performance dos 

planos destinados a implantação dos objetivos estratégicos e da avaliação e controle das 

funções desempenhadas pela SDE. 

 O objeto deverá ser fornecido com os seguintes itens detalhados:  

1. Software para gestão inteligente de cidades integradas, em regime de 
serviço, compreendendo integração de fontes de dados e todas as 
funcionalidades relacionadas, incluindo licenças de uso, implementação, 
configuração, garantia e suporte do software. 

2. Portal customizável e parametrizável para o fornecimento de 
informações gerenciais que subsidiem decisões estratégicas incluindo licenças 
de subscrição para uso incluindo garantia de software e implementação da 
solução; 

O quadro abaixo reflete os itens que compõem a solução: 

 

  
 



Sendo o valor de referência para a aquisição o montante de  de  R$ 5.002.450,00 (cinco milhões, 

dois mil quatrocentos e cinquenta reais). 

 

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

empresas e/ou instituições de engenharia consultiva 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 

tais serviços. As informações deverão ser prestadas mediante a apresentação de portfólio, 

folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência 

em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com 

conhecimentos necessários e experiência em serviços similares. Recomenda-se que a 

documentação seja apresentada de forma sucinta e objetiva e, caso sejam entregues em meio 

físico (papel), que sejam apresentadas com folhas numeradas sequencialmente e encadernadas, 

de modo a não conter folhas soltas. Os documentos a serem apresentados, pelas empresas que 

manifestarem interesse, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 

i. Sobre os serviços prestados anteriormente, semelhantes ao objeto desta Manifestação de 

Interesse: 

As empresas que manifestarem interesse serão selecionadas de acordo com os procedimentos 

estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (GN 2350-9), e o processo seletivo está aberto a todas as 

empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas. As empresas poderão associar-se com 

outra empresa na forma de uma joint venture para melhorar as suas qualificações. Tal 

associação poderá conter, no máximo, 02 (duas) empresas. Para efeito de 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 a Seleção Baseada na 

Qualidade e Custo (SBQC) definida nas Políticas do BID. Maiores informações podem ser obtidas 

por e-mail, no endereço eletrônico indicado ao final deste documento, durante o horário de 

expediente: de 08h às 12h e de 14h às 18h (horário de Brasília/DF). As Manifestações de 

Interesse deverão ser entregues na forma escrita (exclusivamente, por correio ou por e-mail) 

até às 18 horas do dia 13/05/2022. 

 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SDE/DF 

 Sr. VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR Presidente da Comissão Especial de Licitação  

Tel: (061) 99318-0813 

Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Asa Norte – Brasília/DF – DF - CEP: 

70.040 - 020 Telefone: (61) 3325-2558 E-mail: 

licitação.procidades@desenvolvimento.df.gov.br  

Website: http://www.sde.df.gov.br/manifestacao-de-interesses/ 

mailto:licitação.procidades@desenvolvimento.df.gov.br

