CHAMADA PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS DESENVOLVEDORAS
DE CONTEÚDOS INTERATIVOS DIGITAIS
Chamada CECID 001/2013
A RIOSOFT – Sociedade Núcleo de Apoio a Produção e Exportação de Software do Rio de
Janeiro convida empresas do Estado do Rio de Janeiro desenvolvedoras de conteúdos
interativos digitais, de capital brasileiro, a apresentarem propostas para desenvolvimento de
seus projetos em regime de colaboração com o CECID – Centro Experimental de Conteúdos
Digitais Interativos.
O CECID tem como um de seus objetivos o fomento da produção de conteúdos interativos
digitais em suas diversas formas nas pequenas e médias empresas brasileiras, e ao mesmo
tempo, contribuir para gerar negócios, capacitar e desenvolver o mercado fornecedor de
conteúdos digitais produzidos por companhias nacionais. Este projeto é desenvolvido pela
RIOSOFT, com o apoio financeiro da FAPERJ, SEBRAE e da FINEP.
As empresas poderão participar enviando projetos para o desenvolvimento de um conteúdo
interativo digital. As empresas que tiverem seus projetos selecionados receberão até 20 mil
reais para desenvolver o protótipo ou versão inicial (piloto ou prova de conceito) de um
conteúdo interativo digital no prazo máximo de 3 meses. A proposta deverá conter um
cronograma contendo indicativos de evolução do projeto, que serão examinados para liberação
dos recursos solicitados. Estes recursos deverão ser repassados em três parcelas, sendo a
primeira na assinatura do convenio a ser firmado com a Riosoft, uma parcela intermediaria 45
dias após o inicio do projeto e uma parcela final após a entrega de cópia do conteúdo interativo
em funcionamento de acordo com a especificação original. Nenhuma das parcelas poderá ter
valor superior a 40% do total solicitado para desenvolvimento do projeto.
As proposta das empresas interessadas em participar deverão conter:

•

•

•

•

Breve descrição da empresa
o Missão e Objetivos;
o Área geográfica de atuação e No. de clientes ativos e inativos;
o Projeções de crescimento (próximos 2 anos);
o Equipe a se envolver diretamente com o projeto caso este seja aprovado;
Breve descrição do conteúdo a ser gerado
o Enfatizar os aspectos interativos do conteúdo;
o Breve descrição do modelo de negócios a ser praticado;
o Funcionalidades que serão efetivamente implementadas no projeto;
o Tecnologias e Plataformas a serem utilizadas;
o Setor econômico a que se destina;
Detalhamento do Projeto
o Cronograma de execução (até 3 meses) incluindo pontos de controle que permitam
demonstrar a evolução do projeto;
o Relação das despesas que serão custeadas pela Riosoft (até 20K);
o Relação do investimento complementar a ser feito pela empresa (incluir
investimento financeiro e econômico);
Apoio desejado e papel do CECID no Projeto
o Relação de equipamentos e infraestrutura a ser demanda (uso do estúdio,
equipamentos de gravação/edição, playout, tricaster, etc.);
o Consultoria da equipe técnica através de reuniões periódicas;
o Vagas em cursos oferecidos pelo CECID;
o Possíveis desdobramentos após conclusão do projeto.
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ENTREGA DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser enviadas via correio à RIOSOFT, até o dia 26 de abril de 2013, em
envelope fechado, no seguinte endereço:
Chamada CECID 001/2013
RIOSOFT
Rua Buenos Aires, 68 – 32º andar - Centro
Rio de Janeiro, RJ – CEP 20070-022
A RIOSOFT fará a análise de todas as propostas recebidas e, ao seu exclusivo critério,
escolherá aquelas que irá apoiar. De qualquer modo, tentará privilegiar os projetos que ao
mesmo tempo sejam inovadores e que possam tirar melhor proveito dos recursos
disponibilizados pelo CECID para sua execução. Além disto, irá observar o comprometimento
da empresa com seu próprio projeto, analisando a relação entre os recursos sendo solicitados
e os recursos que a própria empresa pretende investir em paralelo para viabilizar a execução
do mesmo.
As empresas selecionadas serão convidadas a assinar um contrato de prestação de serviços
com a Riosoft cujo objeto será o desenvolvimento do conteúdo interativo digital especificado na
proposta de trabalho. Para receber os recursos a serem repassados pela Riosoft a empresa
precisará estar em dia com suas obrigações, devendo apresentar a seguinte documentação por
ocasião da assinatura do contrato:

•
•
•
•
•

Contrato social da empresa
Cartão CNPJ
Certidão negativa do INSS
Certidão negativa do FGTS
Certidão negativa da Receita Federal

As empresas interessadas poderão obter esclarecimentos adicionais, através do e-mail:
cecid@riosoft.org.br
Rio de Janeiro, 27 de março de 2013.

Benito Paret
Diretor Executivo
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