
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

SERVIÇO DE CONSULTORIA 

MI 001/2022 – SDE/DF 

 

BRASIL 

PROJETO: PROCIDADEDES – Programa de Desenvolvimento Econômico do 

Distrito Federal – ADEs. 

Contrato de Empréstimo N° 2657/OC-BR 

Projeto: BR-L1076. 

Nome do Processo de Seleção: Contratação de empresa de consultoria 

especializada em desenvolver projetos para prospecção e atração de empréstimos 

e financiamentos internacionais, e que, demonstre conhecimento principalmente 

com as especificações e exigências do BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO – BID. 

O Governo de Distrito Federal – GDF, em 10/09/2014, celebrou acordo de 

empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, para a 

realizar o PROCIDADES – Programa de Desenvolvimento Econômico de 

Distrito Federal – ADEs, no valor de US$ 71,430,000, e parte desse recurso está 

destinado à contratação e seleção de serviço de consultoria, prospecção e atração 

de empréstimos e financiamentos internacionais. 

 

1. DO OBJETO 

Os serviço de consultoria técnica especializada a ser contratado no âmbito do 

Programa PROCIDADES incluirão os serviços de consultoria em desenvolver 

projetos para prospecção e atração de empréstimos e financiamentos 

internacionais, e que, demonstre conhecimento principalmente com as 

especificações e exigências do BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO – BID, com o encerramento deste Programa de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PROCIDADES, o Governo 

do Distrito Federal (GDF), como parte das ações previstas no referido programa, 

busca uma empresa de consultoria para apoiar na identificação de potenciais 

projetos e elaboração de carta consulta (CC) para ser submetida à Comissão 

de Financiamentos Externos (COFIEX), do Ministério da Economia, com 

vistas à obtenção de autorização, para elaboração de um projeto a ser 

apresentado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 



Em virtude dos bons resultados obtidos pelo Programa, e buscando manter o 

necessário investimento na qualidade de vida da população do Distrito Federal, 

que tem na parceria com o BID um importante apoiador de tais iniciativas - tais 

como o Programa de Saneamento Básico (1288/OC-BR) e o Programa de 

Transportes Urbanos do DF (BR-L1018) – a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico considera necessário providenciar a continuidade de tais 

investimentos, motivo pelo qual se pretende submeter uma nova Carta Consulta 

para obtenção de novo empréstimo junto ao BID. 

 

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – 

SDE/DF, convida empresas e/ou instituições consultivas elegíveis para apresentar 

sua manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As empresas e/ou 

instituições interessadas deverão fornecer informações que indique que são 

qualificadas e possuem experiência para a execução de tais serviços. As 

informações deverão ser prestadas mediante a apresentação de portifólio, folhetos, 

brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, 

experiência em condições semelhantes, disponibilidades de profissionais da 

equipe técnica com conhecimento necessário 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. 

 

2. DOS DOCUMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

Os documentos a serem apresentados na MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, 

pelas empresas, deverão conter, no mínimo, as seguintes informações. 

 

SOBRE A EMPRESA: 

 

1. Sobre os serviços prestados anteriormente (portfólio da empresa), 

semelhantes ao objeto desta Manifestação de Interesse: de consultoria 

especializada em desenvolver projetos para prospecção e atração de 

empréstimos e financiamentos internacionais. 

2. Atestado que comprove que já apresentou alguma proposta de operação de 

crédito nos moldes esperados pela Secretaria de Assuntos Internacionais 

(SAIN) do Ministério de Economia, que será inserida no sistema da 

Comissão de Financiamento Externo (COFIEX) da SAIN.  



3. Atestado que comprove que já apresentou Carta-Consulta atendendo aos 

critérios de avaliação utilizados pelo Governo Federal, com a finalidade de 

obtenção de operação de Crédito por financiamento internacional. 

 

3. PARA CONHECIMENTO  

Principais atividades a serem desenvolvidas: 

1. levantar e coletar dados financeiros e orçamentários, dos últimos 

cinco anos, do GDF, junto aos diversos órgãos; 

2. analisar os dados coletados; 

3. definir, juntamente com a equipe da SDE, os componentes do 

Projeto; 

4. redigir a Carta-Consulta, juntamente com a equipe do SDE; 

5. encaminhar a Carta-Consulta à COFIEX, via meio eletrônico;  

6. acompanhar a apresentação da Carta-Consulta ao Grupo Técnico da 

COFIEX (GETEC/COFIEX); 

7. preparar informações adicionais, modificações e revisões, caso sejam 

solicitadas pelo GETEC; 

8. acompanhar o processo de aprovação da Carta-Consulta pela 

COFIEX. 

 

Adicionalmente, é importante demonstrar a capacidade de aportar profissionais 

nos mais variados temas de interesse do novo Programa, que será desenhado 

conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essa 

capacidade será considerada um diferencial na proposta. 

Os profissionais da equipe chave serão avaliados mediante a experiencia 

anteriores relacionadas a função ao qual foi indicado bem como a experiência em 

contratos que tenham a mesma temática do objetivo geral da contratação. 

 



As empresas que manifestarem interesse serão selecionadas de acordo com os 

procedimentos estabelecidos nos Políticas para a Seleção e Contratação de 

Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (GN 

2350-9), e o processo seletivo está aberto a todas as empresas elegíveis, conforme 

definidos nesta política. 

 

As empresas poderão associar-se com outras empresas 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: das 08h às 

12h e de 14h às 18h (horário de Brasília/DF). 

 

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues até as 18h do dia 04/04/2022 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF 

Sr.: Valter de Cerqueira Junior 

Presidente da Comissão de Licitações  

Tel.: (61) 2141-5418 

Local: SCN, Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco C, Número 90, Cobertura, 

CEP: 70.712-030, Asa Norte, Brasília/DF. 

e-mail: licitação.procidades@desenvolvimento.df.gov.br 

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