
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

SELEÇÃO BASEADA NA QUALIDADE – SBQ 

PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 
DO ESTADO DE RONDÔNIA – PROFISCO/RO 
 
EMPRÉSTIMO Nº: 2370/OC-BR 
 
REFERÊNCIA NO PLANO DE AQUISIÇÕES: Item 4.3 do PA n. 10 

1. O Estado da Rondônia recebeu um financiamento do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, para o PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 
TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – PROFISCO/RO e 
pretende utilizar parte dos recursos para a seleção e contratação de SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA PARA MODELAGEM (MAPEAMENTO E REDESENHO) DE PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – SEFIN/RO. 

2. Os serviços a serem executados têm por objetivo apoiar a SEFIN/RO para mapear os 
processos atuais da área de administração tributária; capacitar a equipe executiva em 
análise e redesenho dos processos de negócios; redesenhar os processos da área de 
administração tributária considerando os novos desafios e cenários tecnológicos, legais e de 
recursos humanos, alinhando-os ao planejamento estratégico da SEFIN/RO, em especial os 
processos de planejamento e execução da fiscalização, informações econômico-fiscais, 
cobrança e auditoria informatizada; elaborar análise de gaps entre processos atuais e 
processos redesenhados, gerando especificações de negócios que permitam à SEFIN/RO 
adequar os seus sistemas de informações de forma a suportar os processos redesenhados; e 
realinhar a estrutura organizacional, redefinição de competências e perfis profissionais 
resultantes do redesenho dos processos. 

3. A Unidade de Coordenação de Projetos (UCP) em nome da Secretaria de Estado de Finanças 
de Rondônia – SEFIN/RO convida as 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 apresentar informações que demonstrem suas 
qualificações para fornecer os serviços, mediante a apresentação de portfólios, folhetos, 
certificações, atestados, descrição de serviços semelhantes ou experiências anteriores em 
condições similares (mapeamento de processos, processos de gestão de mudanças, projetos 
de melhoria de governança ou de melhoria de processos, entre outros), disponibilidade de 
pessoal que tenha conhecimentos atinentes ao tema (mapeamento de processos, processos 
de gestão de mudanças, gerenciamento de projetos, programas e processos, entre outros) e 
resumo curricular da equipe técnica, dentre outras informações julgadas pertinentes. 

4. 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 2350-7), e está aberta a todas as empresas de Países Elegíveis, 
conforme definido nestas políticas. 

5. A lista curta poderá ser formada, exclusivamente, por empresas nacionais. 



6. As empresas poderão associar-se a outras empresas na forma de joint venture ou por meio 
de subcontrato, para melhorar 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 joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa 
designada como representante.  

7. A empresa será selecionada através do método de Seleção Baseada na Qualidade – SBQ. 

8. Maiores informações podem ser obtidas no endereço/telefone especificados no item a 
seguir, durante o horário das 07:30 às 13:30, horário do Estado de Rondônia, Brasil (GMT-4) 
ou pelo e-mail: profiscoro@sefin.ro.gov.br. 

9. As Manifestações de Interesse deverão ser endereçadas à Unidade de Coordenação de 
Projetos (UCP), podendo ser entregues pessoalmente, enviadas por Correio/SEDEX ou por 
meio eletrônico, para o endereço adiante indicado, ou encaminhadas para o e-mail: 
profiscoro@sefin.ro.gov.br, até as 13:30 horas (GMT-4) do dia 08 de maio de 2017, aos 
cuidados do Sr. Luís Fernando Pereira da Silva, Unidade de Coordenação de 
Projetos/PROFISCO-RO, Secretaria de Finanças do Estado de Rondônia – SEFIN/RO  – 
Endereço: Av. Farquar, nº 2986 - Bairro Pedrinhas, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio 
Pacaás Novos, 5º Andar, CEP 76.801-470 – Porto Velho – Rondônia – Brasil, telefone (69) 
3211-6100, e-mail: profiscoro@sefin.ro.gov.br . 

 

Atenciosamente,  

 

 

LUÍS FERNANDO PEREIRA DA SILVA 
Unidade de Coordenação de Projetos/PROFISCO-RO 

 


