SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (MI)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADE’s
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 06/2018
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No 2957/OC-BR. PROJETO BID (BR-L-1076)

Objeto: Contratação da execução do Programa de Gestão de Resíduos Sólidos nas Áreas
de Desenvolvimento Econômico – ADE’s do PROCIDADES -DF
O 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.
Os serviços de consultoria (“Serviços”) incluem: execução do Programa de Gestão de
Resíduos Sólidos nas Áreas de Desenvolvimento Econômico – ADE’s do
PROCIDADES, com duração estimada em 07 (sete) meses de trabalho.
A Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal
– SEDES/DF, por meio da Unidade de Gerenciamento do Programa, 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 de projetos, devendo constar
a descrição de serviços similares realizados, experiência em condições semelhantes,
habilidade e qualificação dos profissionais da equipe técnica, comprovado os
conhecimentos compatíveis.
As empresas serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento - GN 2350-9, e está aberta a todas as empresas
elegíveis, conforme definido nestas políticas, não sendo permitido o consórcio de
empresas.
A empresa será selecionada 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.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita, (pessoalmente,
por correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até o dia 06 de agosto de 2018 até
às 17h (dezessete horas).

Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável do Distrito Federal –
SEDES/DF
Sr. VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, 2º Subsolo, Asa Norte
Brasília - DF
CEP: 70 040-020
Telefone: (061)3325-8430
E-mail: licitacao.procidades@desenvolvimento.df.gov.br
Website: http://www.sedict.df.gov.br/manifestacao-de-interesses/

