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Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 

  

CONVITE

Convite Público Nº 002/2021 – Demonstração e teste de Solução de Atendimento ao Contribuinte

 

Torna público o convite às empresas de consultoria e desenvolvimento de so�ware, a
manifestarem seu interesse em par�cipar de processo para demonstração e teste de solução para
atendimento ao contribuinte, visando a o�mização dos serviços de atendimento, com uso de
plataforma de mul�canal integrada.

 

1- DO OBJETO

Tornar público o Convite às empresas de consultoria e desenvolvimento de so�ware, a
manifestarem seu interesse em par�cipar do processo para demonstração e teste de solução para
atendimento ao contribuinte, visando a o�mização dos serviços de atendimento, com uso de plataforma
de mul�canal integrada.

O desenvolvimento dos testes será realizado sob a coordenação da Assessoria da
Coordenadoria da Receita Estadual (CRE/SEFIN) e da Gerência de Tecnologia e Informação (GETIC/SEFIN).

 

2. ETAPAS

O processo seguirá as seguintes etapas:

1. Apresentação da Solução para a comissão mista, criada no âmbito da Coordenadoria da
Receita Estadual.

2. Protó�po com simulações de atendimento com uso dos canais disponibilizados pela
ferramenta.

Como produtos acessórios da avaliação espera-se obter:

1. Subsídios para a construção de termo de referência para embasar processo licitatório
visando futura contratação;

2. Es�ma�va de esforço e custos para implantação;

 

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão manifestar interesse:

3.1) Empresas de consultoria e desenvolvimento de so�ware que apresentem em seus
por�ólios projetos já desenvolvidos.

3.2) Com a par�cipação no processo nada será devido pela SEFIN ao par�cipante. O
procedimento tem a pretensão de orientar a SEFIN no sen�do de tomada de decisão futura quanto a
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contratação de solução de atendimento mul�canal.

 

4- DO PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O período para manifestação de interesse previsto neste Convite é 07 (sete) dias, a contar
de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser estendido a outros veículos de comunicação,
podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN/RO.

 

5- DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

Os interessados em par�cipar da prova de conceito, deverão preencher o formulário de
Manifestação de Interesse, conforme modelo em ANEXO I, e encaminhá-lo, preenchido e assinado pelo
seu responsável legal, para o endereço de e-mail  manifestacaodeinteresse@sefin.ro.gov.br, assunto
"DEMONSTRAÇÃO E TESTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE".

 

6- DA DOCUMENTAÇÃO

Juntamente com o formulário de Manifestação de Interesse, deverão ser encaminhadas à
SEFIN-RO, para o endereço de e-mail informado no item 4 - DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, a seguinte
documentação:

6.1) Contrato Social (cópia auten�cada);

6.2) Manifestação de Interesse preenchida e assinada pelo Sócio-Diretor;

6.3) Por�ólio de projetos já desenvolvidos ou em desenvolvimento, apresentando
referências e contatos para comprovação.

Em caso de não habilitação, o interessado será formalmente comunicado, podendo
requerer nova habilitação desde que  sanados os mo�vos que o levaram à não habilitação.

 

7- DA AVALIAÇÃO

7.1) A SEFIN-RO, após o recebimento da documentação enviada, atendidos os requisitos,
comunicará a interessada data, local e hora reunião de apresentação prevista no “item 2” deste convite.

7.2) A demonstração e teste será apresentada a uma comissão especificamente composta
para tal fim, com integrantes das áreas de negócio de Coordenadoria da Receita Estadual e Gerência de
Tecnologia da SEFIN.

7.3) As orientações para realização da demonstração e teste será acordada com a empresa
interessada logo após divulgação da lista de empresas que par�ciparão do processo no site
www.sefin.ro.gov.br

7.4)  A demonstração e teste deverá ocorrer em  até 15 (quinze) dias a par�r da
comunicação ao interessado, podendo ser prorrogada em comum acordo entre as partes.

 

8- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1) A manifestação de interesse não cons�tui direito líquido e certo de par�cipar
automa�camente na fase de demonstração e testes, o       que só ocorrerá após a avaliação da SEFIN-RO;

8.2)A par�cipação no processo de demostração e testes, objeto deste convite, não envolve
ônus entre as partes, não prevê pagamento de despesas extras (como diárias e deslocamentos) e nem
vínculos durante e após desenvolvimento das a�vidades envolvidas na sua realização;

8.3)Além disto, a(s) empresa(s) habilitada(s) deverá(ão) informar como irá prover o
ambiente de tecnologia (sistema operacional, recursos de rede; virtualizadores e etc) necessário para a
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solução, acessos (externos/internos ; local/remoto ) e outros requisitos técnicos necessários, indicando
com antecedência mínima de 48h à gerencia de tecnologia da informação GETIC como será
operacionalizado a prova a fim de que seja possível, em sendo o caso, às equipes de infraestrutura e
suporte de T.I prover as condições tecnológicas adequadas, observando as limitações internas,
transferindo-se em sendo o caso os ônus aos interessados par�cipantes.

8.4)Os casos omissos a este Convite serão decididos pelo Coordenador da Receita
Estadual.

 

Porto Velho, 18 de agosto de 2021.

 

 

ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO

Coordenador da Receita Estadual - CRE

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O I

 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

 

 

Manifestação de Interesse que faz ....................................................... (órgão/en�dade
social), inscrito (a) no CNPJ sob o nº

..........................................., localizado (a) na (Rua/Av.) ...................................................., na
cidade ...................................., Estado

..............................., telefone (..) ..........................., e-mail....................... , por intermédio
de seu representante legal

................................. (nome e cargo), em par�cipar do Processo de Demonstração e Teste
de Solução para  x.x.x.x.x.x.x..
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Declaramos que aceitamos e conhecemos todas as regras do Prova de Conceito, às quais
nos comprometemos observar e cumprir, especialmente que todos os ônus e despesas necessárias para
realização da prova de conceito serão única e exclusivamente de nossa responsabilidade.

 

......(local)...............................,          (data)

 

 

________________________________     (assinatura)

 

.........(nome do representante legal).......

 

(cargo)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CARLOS ALENCAR DO NASCIMENTO,
Coordenador(a), em 19/08/2021, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0020104564 e o código CRC A71AD789.

Referência: Caso responda este(a) Convite, indicar expressamente o Processo nº 0030.378947/2021-17 SEI nº 0020104564
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