CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
MI-N°003/2018

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

ESTUDO TÉCNICO QUE RESULTE EM SOLUÇÕES PARA A PROMOÇÃO,
ATRAÇÃO, FIDELIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PRODUTIVOS PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS, NO DISTRITO FEDERAL DO
BRASIL.

Referência - Componente II – Programa de Atração de Investimentos.
O Distrito Federal - DF, do Brasil, 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 contratar uma empresa de consultoria para:
elaboração de Estudo que resulte em soluções para a promoção, atração, fidelização e
ampliação de investimentos produtivos no DF, com foco: no ambiente de negócios,
infraestrutura e na concessão de benefícios fiscais ou creditícios aos investidores, com
vistas ao desenvolvimento econômico sustentável para os próximos 20 anos, gerando
emprego e renda, no DF.
Os serviços de consultoria (“Serviços”) contemplam, nas áreas de interesse econômico
do DF, definidas em lei, atender as diretrizes estipuladas pela Secretaria de Estado de
Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do DF, no componente II
(Atração de Investimentos) do Programa PROCIDADES-DF, isto é, formulação de
Estudo que resultem em projetos para soluções de promoção, atração, fidelização e
ampliação de investimentos produtivos no DF, com foco: no ambiente de negócios, na
infraestrutura e na concessão de benefícios fiscais ou creditícios aos investidores, com
vistas ao desenvolvimento econômico sustentável para os próximos 20 anos, gerando

emprego e renda, no DF. Os serviços supracitados deverão ser executados para um
período estimado de 08 (oito) meses.
A Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia
– SEDICT/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
do portfólio que contenha: folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços
similares realizados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade de
profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários, mediante apresentação
de curriculum vitae.
As empresas 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 está aberta a todas as empresas
elegíveis nacionais e internacionais, conforme definido nestas políticas, serão
permitidos os consórcios de empresas. As empresas poderão associar-se com outras
empresas na forma de uma joint venture ou por meio de subcontrato para melhorar as
suas qualificações. 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
uma joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa designada como
representante. Por outro lado, a empresa será selecionada de acordo com o método de
aquisição da "Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)" conforme definido nas
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco.
Ressalte-se que os custos do material entregue serão suportados exclusivamente pelas
empresas, bem como que a manifestação não gera direito de contratação futura e nem
obriga o Poder Público a realizar a contratação (Decreto n.º8.428/2015).
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de
expediente, de 09h00 às 17h00: As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na
forma escrita, (pessoalmente, por correio, ou por correio eletrônico/e-mail) até as 17:00
(dezessete horas) do dia 18/06/2018.

Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia
do Distrito Federal – SEDICT/DF

Sr. VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Asa Norte – Brasília/DF –
DF - CEP: 70.041 - 901
Telefone: (61) 3325-2558
E-mail: licitação.procidades@desenvolvimento.df.gov.br
Website: http://www.sedict.df.gov.br/manifestacao-de-interesses/

