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NOTIFICAÇÃO 05 – EDITAL 01/2018 - SEBRAETEC 

 
Prezados Senhores 

 
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA – SEBRAE/BA, em  conformidade 
com o Art. 21.2 do Edital Sebraetec 01/2018 vem, por meio desta Notificação, promover as seguintes alterações: 
 

1 – NO ANEXO I DO EDITAL – INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS /SOLUÇÕES – MODALIDADE ADEQUAÇÃO 
 
Novos produtos incluídos no Edital: 
 

ITEM ÁREA SUBÁREA PRODUTO / SOLUÇÃO 

01 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Adequação do Manejo Nutricional do Rebanho Ovino e 

Caprino 

02 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Adequação do Manejo Reprodutivo de Rebanho Ovino e 

Caprino (Inseminação Artificial por Tempo Fixo - IATF) 

03 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Boas Práticas Pecuárias - Ovino e Caprino 

04 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Boas Práticas Agrícolas - Banana 

05 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Melhoramento Genético da Banana 

06 Qualidade 
Análise de 

Conformidade 
Certificação Junto ao Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

07 Qualidade 
Normalização / 

Regulamentação 
Técnica 

Programa de Preparação para Certificação Junto ao 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H) 

08 Sustentabilidade Água Consultoria para Outorga de Águas Superficiais - Federal 

09 Sustentabilidade 
Água Consultoria para introdução e implantação de tecnologia de 

nutrição vegetal via fertirrigação 

10 Sustentabilidade 
Água Consultoria para Manejo Sustentável da Água em Sistemas 

de Irrigação 

11 Sustentabilidade 
Água Consultoria para Padronização e Métrica para Salões de 

Beleza 

 
2 – NO ANEXO I DO EDITAL – ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA DE PRODUTO(S) / SOLUÇÃO(ÕES) 

 

ITEM 
NOME DO PRODUTO / SOLUÇÃO 

DE PARA 

01 
Produtividade e Melhoria do Produto 

Panificável 
Produtividade e Melhoria do Produto Alimentício 

02 
Análise de Processos Críticos nas 

Empresas de Panificação 
Análise de Processos Críticos nas Indústrias de Alimentos 

03 
Implantação de Boas Práticas de 

Fabricação para Empresas de Panificação 
Implantação de Boas Práticas de Fabricação para Indústria de 

Alimentos 
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3 – NO ANEXO I DO EDITAL – EXCLUSÃO DOS SEGUINTES PRODUTO(S) / SOLUÇÃO(ÕES) 

 

ITEM ÁREA SUBÁREA PRODUTO / SOLUÇÃO 

01 Inovação  
Estudo de 

Viabilidade Técnica 
Econômica / EVTE 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 

02 Produtividade 
Métodos e Técnicas 

de Produção 
Consultoria para avaliação de carcaça de bovino de corte 

através de ultrassonografia 

03 
Propriedade 
Intelectual 

Marca Pedido de Registro de Marca 

04 Qualidade Metrologia 
Inspeção de Segurança em Caldeira e Vasos de Pressão/ NR 

13 - Serviços Metrológicos 

05 Serviços Digitais Serviços Online Marketing Digital Inteligente & Revenue Management 

06 Sustentabilidade Energia Energia Solar Fotovoltaica 

07 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Higiene Ocupacional - Avaliação Quantitativa de Agentes 
Físicos (Ruído, Vibração e Calor) e Químicos 

08 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Plano de Controle Ambiental (PCAmb) 

09 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Plano de Emergência e Prevenção de Combate a Incêndio e 

Pânico 

10 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Adequação a NR 17 (Ergonomia) 

11 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 

Indústria da Construção - PCMAT (NR 18) 

12 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Conservação Auditiva (PCAud) 

13 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Gestão em Segurança, Saúde e Meio 
Ambiente no Trabalho Rural - PGSSMATR (NR 31) 

14 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) 

15 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Programa de Proteção Respiratória (PPR) 

16 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Consultoria para Adequação à NR 12 – Perigos Mecânicos 

17 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Consultoria para Licenciamento Ambiental 

18 Sustentabilidade 
Gestão da 

Sustentabilidade 
Saúde e Segurança no Trabalho (PPRA /PCMSO) 

 
 

4 – ALTERAÇÕES DE TEXTOS, CONFORME TABELA A SEGUIR: 
 

DESCRIÇÃO DE TEXTO ANTERIOR NOVO TEXTO 

Item 8.1.1, letra “c” 
Onde se lê: “Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor , devidamente registrado no órgão 

Item 8.1.1, letra “c” 
Leia-se: “Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor ou Requerimento de Empresário para o tipo de 
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competente, com as devidas alterações, caso existam. 
Este documento deverá conter a previsão de realização 
de prestação de serviços tecnológicos na área de 
inovação ou ciência ou tecnologia ou pesquisa 
científica, que envolvam a realização de serviços 
tecnológicos de consultorias tecnológicas ou 
treinamentos ou auditoria ou serviços de laboratórios, 
compatível com a área de cadastramento pleiteada”. 

Empresa Individual (EIRELI), devidamente registrado no 
órgão competente, com as devidas alterações, caso 
existam. Este documento deverá conter a previsão de 
realização de prestação de serviços tecnológicos na área de 
inovação ou ciência ou tecnologia ou pesquisa científica, 
que envolvam a realização de serviços tecnológicos de 
consultorias tecnológicas ou treinamentos ou auditoria ou 
serviços de laboratórios, compatível com a área de 
cadastramento pleiteada”. 

Item 8.1.2, letra “a” 
Onde se lê: “Prova de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas (CNPJ)”. 

Item 8.1.2, letra “a” 
Leia-se: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) e CNAE pertinente ao tipo de 
serviço prestado. 

Item 8.1.4.10, letra “d” 
Onde se lê: “Atestar a existência de no mínimo 20 
(vinte) designers online disponíveis para o trabalho das 
6:00 as 22:00 horas de segunda a domingo”. 

Item 8.1.4.10, letra “d” 
Leia-se: “Atestar a existência de no mínimo 05 (cinco) 
designers online disponíveis para o trabalho das 8:00 as 
18:00 horas de segunda a sexta.” 

Item 8.1.4.10, letra “i” 
Onde se lê: “Informar no ato da solicitação do 
cadastramento, a existência de um número 0800 e 
uma solução de chat online durante o horário de 
atendimento para relacionamento com o cliente.” 

Item 8.1.4.10, letra “i” 
Leia-se: “Informar no ato da solicitação do cadastramento, 
a existência de um número telefônico e uma solução de 
chat online durante o horário de atendimento para 
relacionamento com o cliente.” 

Item 8.1.4.10, letra “j” 
Onde se lê: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 30 (trinta) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar 
no mínimo a identificação da empresa cliente, nome e 
contato do representante, e demonstração da 
execução das entregas compatíveis com a Ficha 
Técnica do produto/solução ou apresentar os contratos 
celebrados entre a empresa candidata ao 
cadastramento e os referidos clientes, demonstrando a 
execução dos serviços compatíveis com a Ficha Técnica 
do produto/solução”. 

Item 8.1.4.10, letra “j” 
Leia-se: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 10 (dez) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar no 
mínimo a identificação da empresa cliente, nome e contato 
do representante, e demonstração da execução das 
entregas compatíveis com a Ficha Técnica do 
produto/solução ou apresentar os contratos celebrados 
entre a empresa candidata ao cadastramento e os referidos 
clientes, demonstrando a execução dos serviços 
compatíveis com a Ficha Técnica do produto/solução.” 

Item 8.1.4.10, letra “k” 
Onde se lê: ““Comprovar que a plataforma web 
própria já atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) 
meses, um mínimo de 50 (cinquenta) clientes, com a 
lista de cada contratação. 

Item 8.1.4.10, letra “k” 
Leia-se: “Comprovar que a plataforma web própria já 
atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) meses, um 
mínimo de 20 (vinte) clientes, com a lista de cada 
contratação. 

Item 8.1.4.11, letra “d” 
Onde se lê: “Atestar a existência de no mínimo 20 
(vinte) designers online disponíveis para o trabalho das 
6:00 as 22:00 horas de segunda a domingo.” 

Item 8.1.4.11, letra “d” 
Leia-se: “Atestar a existência de no mínimo 05 (cinco) 
designers online disponíveis para o trabalho das 8:00 as 
18:00 horas de segunda a sexta”. 

Item 8.1.4.11, letra “i” 
Onde se lê: “Informar no ato da solicitação do 
cadastramento, a existência de um número 0800 e 
uma solução de chat online durante o horário de 
atendimento para relacionamento com o cliente.” 

Item 8.1.4.11, letra “i” 
Leia-se: “Informar no ato da solicitação do cadastramento, 
a existência de um número telefônico e uma solução de 
chat online durante o horário de atendimento para 
relacionamento com o cliente”. 
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Item 8.1.4.11, letra “j” 
Onde se lê: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 30 (trinta) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar 
no mínimo a identificação da empresa cliente, nome e 
contato do representante, e demonstração da 
execução das entregas compatíveis com a Ficha 
Técnica do produto/solução ou apresentar os contratos 
celebrados entre a empresa candidata ao 
cadastramento e os referidos clientes, demonstrando a 
execução dos serviços compatíveis com a Ficha Técnica 
do produto/solução.” 

Item 8.1.4.11, letra “j” 
Leia-se: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 10 (dez) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar no 
mínimo a identificação da empresa cliente, nome e contato 
do representante, e demonstração da execução das 
entregas compatíveis com a Ficha Técnica do 
produto/solução ou apresentar os contratos celebrados 
entre a empresa candidata ao cadastramento e os referidos 
clientes, demonstrando a execução dos serviços 
compatíveis com a Ficha Técnica do produto/solução”. 

Item 8.1.4.11, letra “k” 
Onde se lê: “Comprovar que a plataforma web própria 
já atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) meses, 
um mínimo de 50 (cinquenta) clientes, com a lista de 
cada contratação.” 

Item 8.1.4.11, letra “k” 
Leia-se: “Comprovar que a plataforma web própria já 
atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) meses, um 
mínimo de 20 (vinte) clientes, com a lista de cada 
contratação”. 

Item 8.1.4.12, letra “d” 
Onde se lê: “Atestar a existência de no mínimo 20 
(vinte) designers online disponíveis para o trabalho das 
6:00 as 22:00 horas de segunda a domingo.” 

Item 8.1.4.12, letra “d” 
Leia-se: “Atestar a existência de no mínimo 05 (cinco) 
designers online disponíveis para o trabalho das 8:00 as 
18:00 horas de segunda a sexta”. 

Item 8.1.4.12, letra “i” 
Onde se lê: “Informar no ato da solicitação do 
cadastramento, a existência de um número 0800 e 
uma solução de chat online durante o horário de 
atendimento para relacionamento com o cliente.” 

Item 8.1.4.12, letra “i” 
Leia-se: “Informar no ato da solicitação do cadastramento, 
a existência de um número telefônico e uma solução de 
chat online durante o horário de atendimento para 
relacionamento com o cliente”. 

Item 8.1.4.12, letra “j” 
Onde se lê: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 30 (trinta) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar 
no mínimo a identificação da empresa cliente, nome e 
contato do representante, e demonstração da 
execução das entregas compatíveis com a Ficha 
Técnica do produto/solução ou apresentar os contratos 
celebrados entre a empresa candidata ao 
cadastramento e os referidos clientes, demonstrando a 
execução dos serviços compatíveis com a Ficha Técnica 
do produto/solução.” 

Item 8.1.4.12, letra “j” 
Leia-se: “Apresentar relatório com portfólio com no 
mínimo 10 (dez) artes com exemplo de todos os 
serviços/soluções objeto desta solicitação de 
cadastramento. No referido relatório deverá constar no 
mínimo a identificação da empresa cliente, nome e contato 
do representante, e demonstração da execução das 
entregas compatíveis com a Ficha Técnica do 
produto/solução ou apresentar os contratos celebrados 
entre a empresa candidata ao cadastramento e os referidos 
clientes, demonstrando a execução dos serviços 
compatíveis com a Ficha Técnica do produto/solução”. 

Item 8.1.4.12, letra “k” 
Onde se lê: “Comprovar que a plataforma web própria 
já atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) meses, 
um mínimo de 50 (cinquenta) clientes, com a lista de 
cada contratação.” 

Item 8.1.4.12, letra “k” 
Leia-se: “Comprovar que a plataforma web própria já 
atendeu a distância, nos últimos 12 (doze) meses, um 
mínimo de 20 (vinte) clientes, com a lista de cada 
contratação”. 

Item 9.3 
Onde se lê: “O processo de habilitação consiste na 
análise dos documentos encaminhados pelas pessoas 
jurídicas interessadas em prestar serviços de inovação 

Item 9.3 
Leia-se: “O processo de habilitação consiste na análise dos 
documentos encaminhados pelas pessoas jurídicas 
interessadas em prestar serviços de inovação e tecnologia 
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e tecnologia aos pequenos negócios  SEBRAETEC no 
Estado da Bahia para verificação se os mesmos 
atendem a todos os requisitos previstos neste Edital.” 

aos pequenos negócios através  SEBRAETEC no Estado da 
Bahia para verificação se os mesmos atendem a todos os 
requisitos previstos neste Edital”. 

Item 9.7 
Onde se lê: “Somente serão consideradas as inscrições 
para o cadastramento de área que vierem com todos 
os documentos solicitados e completos e com 
informações suficientes que permitam análise e 
julgamento pela Comissão Especial de 
Cadastramento.” 

Item 9.7 
Leia-se: “Somente serão consideradas as inscrições para o 
cadastramento ou ampliação de área que vierem com 
todos os documentos solicitados e completos e com 
informações suficientes que permitam análise e 
julgamento pela Comissão Especial de Cadastramento”. 

 
 

5 – EXCLUSÃO DE ITENS DO EDITAL ABAIXO RELACIONADOS 
 

a) Exclusão das letras c.1 e c.2 do Item 8.1.3. 
b) Exclusão do Item 8.1.4.13 “ Registro Técnicos para os produtos no âmbito da ANÁLISE LABORATORIAL E ENSAIO.” 

 
6 – INCLUSÃO DE ITENS DO EDITAL ABAIXO RELACIONADOS 

 
Item 8.1.3, letra “i” 
“Termo de Adesão ao Edital (ANEXO XI)”. 

 
Item 8.5 
“As empresas interessadas para Ampliação de Área deverão encaminhar a documentação exigidas nas letras a, c,e, f 
do item 8.1.3, e encaminhar os documentos:  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Prova 
de regularidade para com a fazenda federal e FGTS e Certidão Negativa do cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas-
CEIS”. 

 
 

A NOTIFICAÇÃO 05 – EDITAL 01/2018 - SEBRAETEC passa a viger a partir da data de sua publicação. 
 

 
 

Salvador,  03 de abril de 2019. 
 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DE CADASTRAMENTO 

Leandro Oliveira Barreto - Presidente 

Wagner Cezar Ayres Carvalho – Vice-Presidente 

Eduardo Cardoso Garrido - Membro 

Eliana Maria Leal de Brito - Membro 

Vanessa dos Santos Oliveira – Membro 


