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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE 

GOIÁS – SEBRAE/GO, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, 

instituída sob a forma de Serviço Social Autônomo, com sede à Av. T-3, 1000 – Setor 

Bueno, CEP 74210-240, Goiânia – GO, inscrito no CNPJ sob nº 01.269.984/0001-73, 

convida Microempreendedores Individuais (MEI), Micro e Pequenas Empresas e 

Produtores Rurais que explorem atividade turística (hospedagem, alimentação, 

agência de turismo receptivo e/ou operação, atrativo turístico entre outros) da 

Regional Nordeste do Sebrae Goiás, especialmente do município de Mambaí/GO, 

a encaminharem proposta para participação na Caravana para o II Encontro 

Empresarial do Brasil Central Turismo, que será realizado no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros, Distrito de São Jorge, município de Alto Paraíso de Goiás, de 

13 a 16 de dezembro de 2016.   

A caravana ao II Encontro Empresarial do Brasil Central Turismo será realizada de 13 

a 15 de dezembro de 2016. 

Mais informações poderão ser solicitadas a Regional Nordeste do SEBRAE/GO, 

através do e-mail regionalnordeste@sebraego.com.br. 

O instrumento convocatório desta Chamada Pública pode ser retirado no Portal do 

SEBRAE/GO na internet, www.sebraego.com.br. 

 

 

 

1.1. A presente Chamada Pública tem por objeto a seleção de até 25 (vinte e cinco) 

propostas de Microempreendedores Individuais (MEI), Micro e Pequenas 

Empresas e Produtores Rurais que explorem atividade turística na 

Regional Nordeste do Sebrae Goiás, especialmente no município de 

Mambaí/GO, cujo objeto social enquadre-se no setor de turismo (hospedagem, 

alimentação, agência de turismo receptivo e/ou operação, atrativo turístico e 

outras) relacionado ao público-alvo do II Encontro Empresarial do Brasil 

Central Turismo. 

 

 

 

2.1. Desenvolver um plano para participação de MEI, Micro e Pequenas Empresas e 

Produtores em caravana nacional; 

PREÂMBULO 

1. DO OBJETO 

2. DOS OBJETIVOS FINALÍSTICOS 

mailto:regionalnordeste@sebraego.com.br
http://www.sebraego.com.br/


 
 

3 
 

2.2. Obter conhecimentos e conhecer práticas e exemplos para o desenvolvimento 

sustentável de empreendimentos e atividades turísticas; 

2.3. Ampliar as parcerias e a integração entre empreendimentos e destinos 

semelhantes e complementares; 

2.4. Conhecer empreendimentos inovadores que envolvam arquitetura que valoriza as 

características ambientais; 

2.5. Realizar visita técnica a equipamento com acessibilidade no Parque Nacional da 

Chapada dos Veadeiros; e 

2.6. Acompanhar a realização de Rodada de Negócios entre Produtores Rurais e 

Empresários do Turismo na Região da Chapada dos Veadeiros. 

 

3. PROGRAMAÇÃO  1 

Caravana para o II Encontro Empresarial do Brasil Central 
Turismo 
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Local de embarque: Mambaí/GO (Praça da Santa Cruz) 
Data: 13/12/2016 (Terça-feira) 
Horário: 07h00 

Local de desembarque: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
Data: 13/12/2016 (Terça-feira) 
Horário previsto: 14h00 

D
e
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Local de embarque: Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
Data: 15/12/2016 (Quinta-feira) 
Horário: 17h00 

Local de desembarque: Mambaí/GO (Praça da Santa Cruz) 
Data: 15/12/2016 (Quinta-feira) 
Horário previsto: 23h00 

PROGRAMAÇÃO 
DATA / 

HORÁRIO 
ATIVIDADE 

13/12/2016 
14h00 

Café de Boas Vindas 

13/12/2016 
14h15 

Abertura do II Encontro Empresarial do Brasil Central Turismo 

13/12/2016 
14h30 

Palestra “Psicologia da Aventura – O Sagrado na Natureza”, com Marcelo 
Guide 

                                                           
1
 Programação sujeita a alterações, sem aviso prévio. 
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13/12/2016 
15h30 

Palestra “ Cicloturismo”, com Walter Magalhães 

13/12/2016 
16h15 

Intervalo (Coffee break) 

13/12/2016 
16h30 

Palestra “Políticas Estratégicas para o Ecoturismo e Turismo de Aventura”, 
com Ricardo Soavinski 

13/12/2016 
16h15 

Palestra “Parceria Público-Privada em áreas protegidas”, com Roberto Mourão 

13/12/2016 
18h00 

Mesa Redonda 

13/12/2016 
20h00 

Encerramento do 1º dia 

14/12/2016 
08h30 

Palestra “Normas Técnicas para Atividades de Aventura”, com Humberto 
Medalha 

14/12/2016 
09h30 

Palestra “Competências para Condutores de Atividades de Aventura”, com Ion 
David 

14/12/2016 
10h10 

Intervalo (Coffee break) 

14/12/2016 
10h30 

Palestra “Planejamento de Eventos de Aventura”, com Shubi Guimarães 

14/12/2016 
11h30 

Mesa Redonda 

14/12/2016 
13h00 

Intervalo (Almoço) 

14/12/2016 
14h00 

Palestra “Destinos Inteligentes”, com André Spindola 

14/12/2016 
15h00 

Oficina de Planejamento de Brasil Central 

14/12/2016 
19h00 

Encerramento do 2º dia 

15/12/2016 
08h30 

Palestra “Acessibilidade em Práticas e Atrativos Naturais” 

15/12/2016 
10h00 

Visita técnica a empreendimentos locais de hospedagem  
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15/12/2016 
11h00 

Visita técnica a trilha acessível do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

15/12/2016 
12h00 

Intervalo (Almoço) 

15/12/2016 
14h00 

Rodada de Negócios entre Produtores Rurais e Empresários do Turismo da 
Chapada dos Veadeiros 

15/12/2016 
17h00 

Encerramento do 3º dia e embarque para o município de origem 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Poderão participar da Chamada Pública os Microempreendedores Individuais 

(MEI), Micro e Pequenas Empresas e Produtores Rurais que explorem atividade 

turística (hospedagem, alimentação, agência de turismo receptivo e/ou 

operação, atrativo turístico entre outros) da Regional Nordeste do Sebrae Goiás, 

especialmente do município de Mambaí/GO, cuja matriz esteja sediada no Estado 

de Goiás e que atenderem as seguintes condições: 

4.2.  Possuir classificação segundo o Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte; 

4.3.  Estar vinculada ao segmento ou setor de atuação da caravana, conforme definido 

no item 1.1 deste Edital, desde que previsto no objeto social; 

4.4. Não estar inadimplente com o SEBRAE/GO. Esta informação será consultada 

junto ao sistema de pagamentos da entidade; 

4.5. Ser sócio da proponente ou exercer cargo relevante na empresa, assim entendido 

como Administrador, Gerente ou Diretor, ou ser Guia ou Condutor de Turismo com 

vinculo a agência de turismo receptivo e/ou operação. 

 

 

 

 

5.1. A Chamada Pública terá 3 (três) etapas, a saber: 

 I. Entrega de propostas;  

 II. Processo de seleção; 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5. DAS ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA 
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 III. Formalização. 

 

 

 

 

6.1. Os proponentes que atenderem as condições de participação previstas neste 

edital deverão providenciar o solicitado nos Anexos I, II e III deste edital, disponível no 

endereço http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-

empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD; 

6.2. Após o preenchimento completo do Anexo III, os proponentes deverão 

encaminhar este anexo ao SEBRAE/GO, em conjunto com a documentação solicitada 

no Anexos I e a Declaração modelo Anexo II deste edital; 

6.3. A documentação referida nos Anexos I, II e III deverão ser entregues, 

devidamente assinadas via e-mail regionalnordeste@sebraego.com.br e 

confirmado o recebimento através do telefone (62) 3481-9300. Os e-mails deverão ter 

no assunto a seguinte identificação: SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A 

CARAVANA AO II ENCONTRO EMPRESARIAL DO BRASIL CENTRAL TURISMO. 

6.3.1. O SEBRAE/GO não se responsabiliza por e-mail não recebidos e não 

confirmados, conforme o subitem anterior.  

6.4. A data limite para o encaminhamento do e-mail ao SEBRAE/GO 

(regionalnordeste@sebraego.com.br) será o dia 08 de dezembro de 2016. 

 

 

 

7.1.   Etapa na qual o SEBRAE/GO avaliará se o proponente atende aos critérios 

estabelecidos e se apresentou a documentação exigida nos Anexos I, II e III. 

7.2.  Nesta etapa, o SEBRAE/GO deverá: 

 I. Realizar o procedimento de verificação dos documentos e informações e o 

atendimento às exigências da Chamada Pública;  

II. Realizar, se julgar necessário, visita in loco para melhor conhecer a realidade da 

empresa e/ou propriedade rural. 

7.3.  A seleção da proposta será analisada e julgada por um Comitê Técnico, 

formalmente designado pelo SEBRAE/GO, que analisará o mérito e a validade dos 

documentos apresentados. 

6. DA ENTREGA DAS PROPOSTAS 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/go/sebraeaz/missoes-empresariais,41dac284e4888510VgnVCM1000004c00210aRCRD
mailto:regionalnordeste@sebraego.com.br
mailto:regionalnordeste@sebraego.com.br
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7.4. Os critérios utilizados para a seleção serão os seguintes: 

7.4.1. Eliminatório:  

• Empresa que não atua no setor foco da caravana.  

• Empresa com faturamento superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais) por ano. 

7.4.2. Classificatório:                                                                                                                             

Classificatório (pontuação máxima = 13 pontos): 

• A empresa que apresentar plano de trabalho do candidato na caravana ressaltando, 

entre outros, os ganhos com a participação na ação. Este plano será avaliado por uma 

comissão interna. As notas irão ser pontuadas de 1 até 4 pontos: máximo de 4 

pontos. 

• A empresa que estiver participando de projeto coletivo promovido pelo SEBRAE/GO 

para o desenvolvimento do setor: 4 pontos (será verificado pelo SEBRAE/GO). 

• A empresa que já tiver participado de projeto coletivo do SEBRAE/GO (últimos 

cinco anos): 3 pontos. Obs.: pontuação não acumulativa em relação ao item anterior. 

• A empresa que evidenciar dispor de experiência no processo de internacionalização 

através de: site bilíngue (1 ponto), catálogo bilíngue (1 ponto): máximo de 2 pontos. 

• A empresa que participou na última edição do Prêmio MPE Brasil: 1 ponto (será 

verificado pelo SEBRAE/GO). 

• A empresa que estiver participando do Programa ALI – Agentes Locais de 

Inovação: 1 ponto (será verificado pelo SEBRAE/GO). 

• A empresa que já tiver participado de feiras internacionais em território nacional (com 

ou sem apoio do SEBRAE/GO) nos últimos dois anos: 1 ponto (apresentar 

evidencias). 

7.4.2.1. A inscrição da empresa no Prêmio MPE Brasil será consultada pelo 

SEBRAE/GO desde que informado pelo proponente. 

7.4.2.2. A participação do MEI, Micro e/ou Pequena Empresa em projeto coletivo será 

consultado pelo SEBRAE/GO desde que informado pelo proponente. 

7.4.3. O critério de desempate: 

1º. Participação em projeto coletivo promovido pelo SEBRAE para o desenvolvimento 

do setor; 

2º. Não ter participado da mesma caravana em edição anterior, se for o caso; e  

3º. Sorteio. 
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7.5. A qualquer momento, o SEBRAE/GO poderá desclassificar a proposta que 

apresentar informação inverídica ou que, por fato superveniente, perca as condições 

ofertadas, sendo nesses casos convocada a proposta classificada na posição 

imediatamente posterior. 

 

 

 

8.1.  Os participantes selecionados serão convocados para pagamento e assinatura de 

contrato, devendo fazê-lo no prazo de 01 (um) dia útil após a divulgação do resultado 

do Processo de Seleção; 

8.2.  Caso os participantes selecionados se recusem a assinar o instrumento 

mencionado no item anterior, decairá o direito do proponente para o recebimento do 

apoio do SEBRAE/GO, sendo convocadas as empresas cujas propostas foram 

classificadas em posição imediatamente posterior, as quais terão 24h, contadas da 

sua notificação, para assinar o contrato. 

 

As partes interessadas comprometem-se a: 

 

9.1. Participantes selecionados: 

I. Assinar o contrato e efetuar o pagamento do valor referente à sua participação 

na caravana, em até 01 (um) dia útil após a divulgação do resultado do 

Processo de Seleção; 

 

II. Responsabilizar-se pela documentação necessária para o embarque e pelos 

custos para sua obtenção de documentos, tais como: 

• Documento de identificação com foto e com validade mínima de 3 (três) 

meses posteriores a data da missão empresarial;  

• Certificado de vacinação e demais exigências legais do país onde se 

realizará a missão. 

III. Participar de toda a programação da caravana, conforme descrito no item 3 

deste edital; 

 

IV. Produzir o diário de bordo ou caderno de aprendizagem, se for o caso, 

destacando os principais aprendizados adquiridos e a aplicabilidade em seu 

negócio. 

8. DA FORMALIZAÇÃO 

9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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9.1.1.  A não participação nos encontros de capacitação, palestras e/ou reuniões da 

caravana, implicará no cancelamento do apoio do SEBRAE/GO à proponente 

selecionada, que, somente poderá embarcar se arcar com 100% do valor do pacote 

de viagem. 

9.2. SEBRAE/GO: 

I.  Apoiar financeira e tecnicamente os participantes selecionados através do presente 

Edital. 

 

 

 

10.1. Para a realização da Caravana, objeto desta Chamada Pública, os participantes 

selecionados pagarão ao SEBRAE/GO o valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco 

reais). 

10.2. Para a realização da Caravana, o SEBRAE/GO disponibilizará: 

• Deslocamento terrestre de ida e volta (Mambaí / Parque Nacional da Chapada dos 

Veadeiros / Mambaí), em micro-ônibus, incluindo o seguro de viagem;  

• Hospedagem em hotel padrão mínimo 3 estrelas, em quartos duplos, triplos ou 

quádruplo, com banheiro privativo e café da manhã; 

 • Transporte durante a caravana para as atividades programadas, conforme o item 3 

deste Edital;  

• Almoço nos dias 14/12 e 15/12 e Jantar nos dias 13/12 e 14/12. 

10.3. O pagamento do valor de responsabilidade dos proponentes selecionados, 

conforme subitem 10.1., poderá ser realizado através de Cartão de Crédito em até 4 

(quatro) vezes, sem juros, diretamente ao SEBRAE/GO, ou à vista, em dinheiro ou 

Cartão de Débito. 

10.4. Em caso de desistência, após a assinatura do contrato de apoio, a proponente 

selecionada arcará com as despesas do pacote de viagem, não sendo devido pelo 

SEBRAE/GO qualquer tipo de ressarcimento ou indenização. 

 

 

 

11.1.  Durante o período da caravana o SEBRAE/GO poderá realizar reuniões diárias 

de avaliação da mesma com as empresas participantes; 

10. DO CUSTO DA CARAVANA 

11. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
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11.2.   Os selecionados estão obrigados a participar integralmente da programação de 

preparação, se for o caso, e da programação da caravana; 

11.3.  No caso de verificação pelo representante do SEBRAE/GO da ausência dos 

beneficiados com o apoio na programação da caravana, o SEBRAE/GO reserva-se o 

direito de não mais apoiá-los em novas ações. 

 

 

  

12.1. A presente Chamada Pública vigerá até o dia 15 de dezembro de 2016, 

observando-se o prazo para finalização das etapas definidas na tabela a seguir: 

Etapas Prazos 

 
Lançamento da Chamada Pública 
 

 
06 de dezembro de 2016 

 
Entrega da Documentação pelos 
proponentes via e-mail 
 

 
08 de dezembro de 2016 

 
Avaliação da Documentação pelo 
SEBRAE/GO – Qualificação 
 

 
09 de dezembro de 2016 

 
Seleção e Comunicação 
(Publicação na internet) 
 

 
09 de dezembro de 2016 

 
Assinatura do Contrato e pagamento 
 

 
Em até 01 (um) dia útil após a 
divulgação do resultado do Processo 
de Seleção 
 
12 de dezembro de 2016 
 

Realização da Caravana 13 a 15 de dezembro de 2016 

 

12.2. Caso os proponentes selecionados não apresentem a documentação até o prazo 

estabelecido nesta Chamada Pública, serão consideradas desistentes da proposta. 

12.3. Em não havendo número mínimo de 20 (vinte) participantes selecionados, o 

SEBRAE/GO se reserva o direito de cancelar a caravana objeto desta Chamada 

Pública. 

 

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA 
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13.1. Ao SEBRAE/GO fica reservado o direito de adiar ou suspender os 
procedimentos desta Chamada Pública, dando conhecimento aos interessados. 
 
13.2. O SEBRAE/GO poderá, a qualquer tempo, cancelar a presente Chamada 
Pública, no todo ou em parte, sem que caiba qualquer direito de indenização às 
proponentes. 
 
13.3. O SEBRAE/GO não ressarcirá os participantes selecionados no caso de 
verificação de impossibilidade de embarque pela ausência de apresentação dos 
documentos mencionados no item 9, subitem 9.1, inciso II. 
 
13.4. Conforme disposto no subitem 9.1.1, a não participação nos encontros de 
capacitação e/ou reuniões da missão, implicará no cancelamento do apoio do 
SEBRAE/GO à proponente selecionada, que, somente poderá embarcar se arcar com 
100% do valor do pacote de viagem. 
 
13.5. O foro de Goiânia, Estado de Goiás, é competente para conhecer e julgar as 
questões decorrentes do presente Edital. 
 

 

Goiânia, 05 de dezembro de 2016. 

  
 
 
 

Igor Montenegro                                                     Wanderson Portugal Lemos 
   Diretor Superintendente                                                       Diretor Técnico 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO I – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
 
ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PORTE PARA MICRO OU PEQUENA 
EMPRESA. 
 
ANEXO III – MODELO DE PLANO DE TRABALHO DA EMPRESA E/OU PRODUTOR 
RURAL PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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ANEXO I 
 
 
 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO 
 
 

 
 
HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
 
1. Não estar inadimplente com o SEBRAE/GO; 
 
2. Cópia digitalizada do Contrato social CONSOLIDADO E ATUALIZADO, 

devidamente registrado na Junta Comercial; 
 

3. No caso de Produtor Rural, apresentar a Inscrição Estadual (IE) ou Declaração de 
Aptidão ao Pronaf (DAP); 
 

4. Cópia digitalizada do RG e CPF do representante legal da empresa; 
 

5. Prova de inscrição no CNPJ do Ministério da Fazenda; 
 

6. Os documentos emitidos pela Internet, não necessitam de autenticação, sendo 
sua validade verificada pelo Comitê quando da análise da documentação. 

 
 
 
DO PARTICIPANTE2 NA MISSÃO: 
 
 
1. Cópia digitalizada de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
2. Cópia digitalizada do documento de identificação com foto (RG ou Habilitação) do 

participante (a cópia deverá ser a mesma do documento que será utilizado no 
embarque da caravana). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                           
2
 O participante deverá ser sócio da proponente ou exercer cargo relevante na empresa, assim 

entendido como Administrador, Gerente, Diretor ou Condutor ou Guia de Turismo no caso de 

Agências de Turismo Receptivo e/ou Operações. 
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ANEXO II 
 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
 
                                       Declaro para os devidos fins da Chamada Pública nº 01/2016 
– Seleção de Empresas para Participação em Missões Nacionais e sob as penas da 
lei, que referente ao meu estabelecimento, considerando a matriz, filiais, bem como 
grupo empresarial, o faturamento anual não excede a R$ 3.600.000,00 (três milhões 
e seiscentos mil reais) ao ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                   ____________________________________________________ 
 
                   ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
                   NOME: 
                   RG: 
                   CPF: 
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ANEXO III 
 
 
 
MODELO DE PLANO DE TRABALHO DA EMPRESA PARA PARTICIPAÇÃO NA 
CARAVANA 
 
 
Introdução 
(Considerar a atuação geral da empresa, estratégia de mercado e o que a participação na 
caravana irá agregar) 
 
 

 

 

 

A Empresa  
(Descrição da empresa, localização, breve histórico, estrutura comercial existente) 
 
 
 

 

 

 

O Produto 
(Descrição dos produtos com que atua) 
 
 

 

 

 

 
Objetivos Específicos 
(Objetivos específicos da participação na caravana, incluindo os contatos que realizará) 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

15 
 

 

Resultados Esperados 
(Comentários sobre perspectivas de aprendizado, negócios, de interesse em novas tecnologias 
e futuras parcerias) 
 
 

 

 

 

 
 
Informe as feiras nacionais que a empresa já participou: 
 

a) Como expositora: 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Como visitante: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 


