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Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN 
  

CONVITE

CONVITE PÚBLICO Nº 005/2021 – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA APRESENTAÇÃO DE
PORTFOLIO DE LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS PARA PEQUENOS E MÉDIOS

EMPREENDEDORES

A Secretaria de Estado de Finanças de Rondônia -  SEFIN-RO torna público o convite, a bancos
comerciais e coopera�vas de crédito, para manifestarem seu interesse em par�cipar das ações
do projeto de Es�mulo à Formalização de Pequenos Negócios (Cidadania Empresarial).

DO OBJETO

Orientação, a pequenos e médios empreendedores formalizados, sobre as opções de linhas de
crédito disponíveis para inves�mento no seu negócio, seja em inves�mento em a�vo imobilizado
(compra de máquinas, equipamentos, ferramentas), compra de estoque ou ainda capital para
reforma de equipamentos ou imóvel onde funcionará a empresa.
 

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão manifestar interesse:

Bancos comerciais e coopera�vas de crédito que já estejam atuando no mercado, com
fornecimento de linhas de crédito para inves�mentos. Os interessados deverão realizar uma
apresentação a equipe de gestão do projeto até o dia 24/11/2021, a ser agendada pela equipe de
gestão.

Os interessados deverão realizar uma apresentação a equipe de gestão do projeto até o dia
02/12/2021, a ser agendada pela equipe de gestão. A apresentação deverá conter uma breve
descrição do processo para obtenção de crédito, os produtos e facilidades para o pequeno e
médio empreendedor.

A apresentação será realizada após a divulgação da lista dos 4 (quatro) primeiros
interessados com data prevista até o dia 02/12/2021.

A apresentação deverá conter uma breve descrição do processo para obtenção de crédito, os
produtos e facilidades para o pequeno e médio empreendedor.

Caso a proposta de produtos apresentados não se enquadre com os obje�vos do projeto, outros
manifestantes serão convidados em subs�tuição.

 

DO PERÍODO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O prazo manifestação de interesse é de 07 (sete) dias úteis, a contar de sua publicação no Diário
Oficial do Estado, podendo ser estendido a outros veículos de comunicação e podendo ser
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prorrogado no interesse da Administração.
 

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 "BANCOS E COOPERATIVAS -
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE".

Dúvidas sobre este convite público poderão ser esclarecidas com o Escritório de Gestão e
Estratégia, telefone: 69 3211 6100 -  R 1025, ou pelo e-mail: ege@sefin.ro.gov.br .

 

DA DATA E LOCAL DO EVENTO

As ações serão realizadas nos dias 8 e 9 de dezembro de 2021, das 8:00 às 18:00 horas, na
Paróquia São Tiago Maior – Avenida Amador dos Reis 2810, bairro Juscelino Kubitschek - Porto
Velho/RO.

A SEFIN RO disponibilizará estrutura de rede elétrica, internet e espaço �sico para os
par�cipantes no local do evento.

 

DA SELEÇÃO

Serão disponibilizadas 4 (quatro) vagas para par�cipação de ins�tuições.

As ins�tuições serão selecionadas para por ordem de chegada da “Manifestação de Interesse”
devidamente assinada pelo responsável.

Caso os produtos apresentados pela empresa não se enquadrem com os obje�vos do projeto,
convidaremos outros interessados, respeitando a ordem de chegada da “Manifestação de
Interesse”.

 

PUBLICAÇÃO DAS LISTA DE MANIFESTANTES

A SEFIN publicará no site da secretaria a lista de empresas com nome dos representantes e
contatos classificados.

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

A par�cipação no processo não envolve ônus para a SEFIN RO e demais parceiros;

A par�cipação das empresas ofertantes no processo não gera vínculos com a SEFIN RO durante e
após desenvolvimento das a�vidades envolvidas na sua realização;

A SEFIN RO não se responsabiliza pelas informações protegidas pelo sigilo fiscal que sejam
fornecidas pelo empreendedor aos bancos e coopera�vas;

O suporte e atendimento são de inteira responsabilidade da empresa ofertante;

Os casos omissos a este Convite serão decididos pelo Coordenador da Receita Estadual –
CRE/SEFIN.

 

Porto Velho, 22 de novembro de 2021.

mailto:manifestacaodeinteresse@sefin.ro.gov.br
mailto:ege@sefin.ro.gov.br
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ADAILTON SILVA LIMA

Gerente de Fiscalização - SEFIN/RO

Gerente do Programa Cidadania Empresarial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 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 de ..............................., telefone (....) .............................., e-mail , por
intermédio de seu representante legal ........................................................................................... (nome e
cargo), em par�cipar, nos termos do Convite Público 005/2021, das ações do projeto Es�mulo à
Formalização de Pequenos Negócios (Cidadania Empresarial), nos dias 8 e 9 de dezembro de 2021,
orientando os pequenos e médios empreendedores formalizados sobre as opções de linhas de crédito
disponíveis para inves�r no seu negócio, seja para comprar uma máquina, equipamento, ferramentas, os
materiais para sua a�vidade, as mercadorias, ou ainda reformar equipamentos ou o local de
funcionamento da empresa. Além disto, visa também o incen�vo aos empreendedores informais para se
formalizarem.

 
Declaramos que aceitamos e conhecemos todas as regras postas no convite, às quais nos comprometemos
observar e cumprir, especialmente que todos os ônus e despesas necessárias que serão única e
exclusivamente de nossa responsabilidade.

 
 

____________, ___ de ____________ de _____.
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______________________________________________.                
Representante Legal                    

 
                     

Contato:
E-mail:
Telefone:

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adailton Silva Lima, Gerente, em 22/11/2021, às
14:35, 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 0022237973 e o código CRC B19C8A2E.

Referência: Caso responda este(a) Convite, indicar expressamente o Processo nº 0030.525213/2021-25 SEI nº 0022237973

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

