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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA – SEBRAE/PB N.º 01/2017 

 

N O T A   E X P L I C A T I V A 

  

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Paraíba – SEBRAE/PB, por seu 

representante legal, no âmbito de suas atribuições institucionais, vem, por meio deste, tornar 

pública a seguinte Nota Explicativa, considerando os questionamentos apresentados em 

reunião realizada no dia 08/02/2018, no SEBRAE/PB, pelo que passa a expor: 

 

DAS CONSIDERAÇÕES INCIAIS: 

 

 Inicialmente, cumpre informar que o SEBRAE Nacional estabeleceu as regras regrais 

para credenciamento de empresas a serem observadas por todas as entidades federativas do 

SEBRAE, de acordo com o Regulamento de Credenciamento de Empresas Prestadoras de 

Serviços de Consultoria e/ou Instrutoria para o Sistema SEBRAE, nos termos dos artigos 1º e 2º: 

 

Art. 1º Este Regulamento disciplina o 
credenciamento, a contratação e a gestão de 
prestadores de serviços de consultoria e/ou 
instrutoria para o Sistema SEBRAE, com 
fundamento no art. 23 do Regulamento de 
Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE. 
 
Parágrafo Único. Abrange todas as unidades 
federativas do Sistema SEBRAE. 
 
Art. 2º Este Regulamento define os critérios que 
serão obedecidos pelo Sistema SEBRAE, para 
credenciamento, contratação e gestão dos 
prestadores de serviços de consultoria e/ou 
instrutoria, constituindo-se um banco de pessoas 
jurídicas credenciadas e aptas a prestar serviços 
mediante demanda. 

 

 As regras impostas decorreram de processos de avaliação, Compliance e auditorias que 

são submetidas todas as unidades do SEBRAE, pela Controladoria Geral da União e Tribunal de 

Contas da União, além da recente auditoria realizada pela Receita Federal do Brasil 
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 Diante disso, as normas previstas no novo Regulamento, aprovado em 15 de março de 

2017, pelo SEBRAE Nacional, de acordo com a Resolução n.º 0511/17 - Reunião DIREX n.º 

05/2017, são de observância obrigatória por todas as unidades federativas do SEBRAE, com 

apenas 4 itens passíveis de adequação e flexibilização pelo SEBRAE/UF, quais sejam: 

Regra Flexível no Sebrae/UF Regra a ser aplicada no Sebrae Nacional 

Capítulo II - Seção I 
Art. 6º As pessoas jurídicas deverão estar 
legalmente constituídas anteriormente à 
data de publicação do respectivo edital de 
credenciamento, podendo o edital 
estabelecer período de constituição 
superior. 

As pessoas jurídicas deverão estar legalmente 
constituídas há no mínimo 4 (quatro) meses da data 
de publicação do respectivo edital de 
credenciamento. 

Capítulo II – Seção I 
Art. 8º A pessoa jurídica, na etapa de 
habilitação, deverá possuir, no mínimo, dois 
sócios ou empregados em condições de 
credenciamento.  

 
A pessoa jurídica, ao final da etapa de habilitação, 
deverá possuir, no mínimo, dois sócios ou 
empregados indicados, como condição para o seu 
credenciamento. 
 
 

Capítulo II - Seção II 
Art. 15 A pessoa jurídica inscrita poderá 
candidatar-se obedecendo aos requisitos 
correspondentes às áreas e subáreas 
pretendidas, conforme edital, devendo optar 
pela natureza do serviço, se consultoria ou 
instrutoria, de acordo com o seu objeto 
social. 

A pessoa jurídica poderá candidatar-se em até 3 
(três) áreas de conhecimento sem limite de 
subáreas pretendidas.  

Capítulo II, Seção III 
Art. 17, inciso II, a.2. O número de atestados 
e a quantidade de horas a serem 
comprovadas serão objeto de definição em 
edital. 

Exigência de 3 (três) atestados de capacidade 
técnica e comprovação 1.500 (mil e quinhentas) 
horas de prestação de serviços, em cada 
área/subárea de conhecimento que se inscrever. 

 

DO ITEM 2.1 DO EDITAL – OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DAS 

EMPRESAS HÁ, NO MÍNIMO, 4 (QUATRO) MESES DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL: 

 

  O Regulamento de Credenciamento de observância nacional estabelece que “as pessoas 

jurídicas deverão estar legalmente constituídas anteriormente à data de publicação do 
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respectivo edital de credenciamento, podendo o edital estabelecer período de constituição 

superior”. 

  

O SEBRAE Nacional estabeleceu o período mínimo de constituição das empresas 

interessadas, qual seja: 4 (quatro) meses, podendo o SEBRAE/UF flexibilizar a regra no sentindo 

de majorar o período. Ou seja, deverá o SEBRAE/PB observar o período de 4 (quatro) meses ou 

exigir um período maior de constituição. 

 

Por entender mais benéfico o período mínimo imposto, o SEBRAE/PB adotou o 

estabelecido pela regra do SEBRAE Nacional, considerando aptas para credenciamento as 

empresas constituídas há, pelo menos, 4 (quatro) meses. 

 

Dessa forma, em atendimento às exigências trazidas pelo SEBRAE Nacional, fica 

mantida a exigência das empresas interessadas no credenciamento serem constituídas há, no 

mínimo, 4 (quatro) meses anteriores à data de publicação do edital. 

 

DO ITEM 2.2 DO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS JURÍDICAS UNIPESSOAIS 

  

 O Regulamento de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria 

e/ou Instrutoria para o Sistema SEBRAE é taxativo ao determinar que não poderão se credenciar 

pessoas jurídicas unipessoais, ou seja, constituídas por apenas 1 (um) sócio. 

 

 Nesse sentido, tal regra não é passível de alteração pelo SEBRAE/Paraíba, mantendo-se 

na íntegra. 

 

DO ITEM 2.5 “e” DO EDITAL – VEDAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS QUE 

POSSUAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE 

 

 O item em análise não é passível de flexibilização, sendo de observância obrigatória pelas 

unidades federativas do SEBRAE, cujo regulamento é taxativo ao dispor que “é vedada a 

participação de pessoas jurídicas que [...] IV – possuam alguém dirigente, sócio ou empregado 

que tenham relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por 
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consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau com conselheiro, diretor ou empregado do 

SEBRAE contratante”. 

 

 Determinada regra engloba, portanto, cônjuges, companheiros, avôs, pais, filhos, netos, 

irmãos, sogros (as), genros, noras, cunhados (as), conforme regras do Código Civil Brasileiro. 

 

 Ressalta-se que, após o processo de credenciamento, o antigo banco de credenciados 

será extinto, conforme determinação do Sebrae Nacional. Apenas as pessoas jurídicas que 

passarem pelo processo de credenciamento de acordo com as novas regras definidas comporão 

o banco de credenciados do SEBRAE/PB. 

 

 Nessa acepção, não haverá composição automática de credenciados nessas condições 

para o novo banco de credenciados, devendo os mesmos atenderem às novas regras para que 

possam compor o novo banco de credenciados. 

 

DO ITEM 4.1 DO EDITAL – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

  

Por se tratar de item relativo à prazo, de organização interna do Sebrae Paraíba, poderá o 

SEBRAE/PB promover sua ampliação. No entanto, a reunião do SEBRAE Nacional é no sentido 

de que, a partir de 2019, todas as unidades federativas do SEBRAE passem a operar com o novo 

SGF – Sistema de Gestão de Fornecedores. 

 

A prorrogação de prazo não poderá ser demasiada, para que não ocorra prejuízos ao 

processo de credenciamento, considerando que o processo de credenciamento é composto de 

várias etapas e análise de documentação, tendo em vista que o SEBRAE/PB deverá iniciar a 

operacionalização das contratações de acordo com o SGF já no início de 2019. 

 

Nesse sentido, resolve, o SEBRAE/PB, prorrogar o prazo de inscrição por mais 90 

(noventa) dias, tendo como consequência a contagem de todos os prazos previstos no edital  

reinício da contagem de todos os prazos estabelecidos no edital, como, por exe sua contagem 

iniciada da republicação do edital no site oficial do SEBRAE/PB. 
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DO ITEM 4.4 DO EDITAL – MÍNIMO DE 2 (DOIS) CREDENCIADOS POR EMPRESA 

 

 Sobre o item, remete-se o leitor para a explicação relativa ao item 2.2 e 4.9. 

 

DO ITEM 4.6 – CREDENCIAMENTO LIMITADO A 3 ÁREAS DE CONHECIMENTO 

POR EMPRESA 

 

 Por se tratar de credenciamento de Pessoas Jurídicas, não poderá o sócio ser tratado 

individualmente, para que houvesse a possibilidade de ser considerado o credenciamento das 

áreas de conhecimento em relação aos profissionais de fazem parte de uma pessoa jurídica. 

  

A pessoa jurídica deverá ser tratado como um todo, que é composta por seus sócios e 

profissionais com vínculo comprovado. 

 

 Item, portanto, não passível de flexibilização. 

 

DO ITEM 4.9 – MÍNIMO DE 2 SÓCIOS E/OU EMPREGADOS COMO CONDIÇÃO 

PARA CREDENCIAMENTO 

  

O item em questão refere-se à indicação de, no mínimo, 2 sócios e/ou empregados que 

possuam habilitação para o credenciamento. 

 

 Quanto à possibilidade de credenciamento de empresas unipessoal, vide explicação 

relativa ao item 2.2 acima. 

 

 Embora o item relativo à quantidade de credenciados como responsável técnico seja 

passível de alteração pelas unidades federativas do SEBRAE, a orientação adotada pelo 

SEBRAE/PB é a mesma do SEBRAE Nacional, com vista a afastar a pessoalidade das 

contratações, inclusive frente à impossibilidade de contratação de empresas unipessoais. 
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DO ITEM 5.3.2, “a” – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA FORNECIDOS PELO 

SEBRAE/PB 

 

 Em relação aos atestados de capacidade técnica, serão aceitos atestados fornecidos pelo 

SEBRAE/PB até o limite de 75% das horas, totalizando 225 horas. 

 

 Tendo em vista a obrigatoriedade de comprovação de prestação de serviços pelo 

credenciado, quando da aprovação no credenciamento, a outras empresas, determinado pelo item 

7.5 do Edital e item 24 do Regulamento Nacional, não poderia o SEBRAE/PB, no ato do processo 

de credenciamento, aceitar atestados de capacidade técnica contendo 100% das horas a serem 

comprovadas prestadas apenas ao SEBRAE/PB. 

 

 Assim, foi deliberado pela Comissão de Credenciamento e Habilitação de Empresas 

juntamente com a Diretoria Executiva do SEBRAE/PB a aceitabilidade de atestados de 

capacidade técnica fornecidos pelo SEBRAE/PB até o limite de 225 horas (75% do total de horas). 

 

DO ITEM 5.3.2, “b” – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE PESSOA FÍSICA 

  

 O Edital de credenciamento estabelece que os atestados de capacidade técnico a serem 

apresentados deverão ser emitido em nome da Pessoa Jurídica que prestou os serviços, não 

podendo ser emitido em nome da pessoa física. 

 

 Após análise deste ponto, e por não vislumbrar prejuízos para o processo, a Comissão de 

Credenciamento e Habilitação de Empresas juntamente com a Diretoria Executiva entendeu que, 

no tocante a este item, o edital deverá ser retificado, objetivando estabelecer a aceitabilidade dos 

atestados de capacidade técnicas emitidos em nome do profissional (pessoa física) que prestou o 

serviço de consultoria/instrutoria, desde que o profissional possua vínculo com a empresa 

candidata ao credenciamento, como sócio ou empregado. 

 

 Nesse sentido, fica alterada a tabela constante no item 5.3.2 do Edital, a partir da 

publicação do edital retificado, passando, o SEBRAE/PB, a aceitar, no ato do processo de 

credenciamento, atestados de capacidade técnica fornecidos em nome do profissional integrante 

da empresa. 
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DO ITEM 5.3.2, “d” - QUANTIDADE DE HORAS COMPROVADAS POR SERVIÇOS 

PRESTADOS AO SEBRAE/PB 

 

 Quanto a este item, verificar explicação relativa ao item 5.3.2, “ a”.  

 

DO ANEXO I – CORRELAÇÃO ENTRE SUBÁREAS NOVAS E EXTINTAS 

 Como explicado em reunião, a aceitabilidade dos atestados de capacidade técnica serão 

feitos considerando o caso concreto, no momento de fase de análise documental. As áreas extintas 

que tiverem relação com as novas áreas terão sim os atestados de capacidade técnica aceitos, e 

suas horas serão consideradas para pontuação. 

 

DO ITEM 7.2, “a” – “SE JÁ CONSIDERA OS ATUAIS CONSULTORES” E DO ITEM 

7.2, “b” – DISPENSA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 O item em questão se refere à empresas que, após passar pelo processo de credenciamento 

e forem aprovadas, queiram se credenciar em novas áreas. Nada tem a ver com empresas/pessoas 

que constavam do antigo banco de credenciados. Perceba que, o item do edital se refere a 

“Cadastro de Credenciados”, e seu item 7.1 inicia estabelecendo o seguinte: 

 

7.1. Todas as empresas aprovadas no processo de 

credenciamento integrarão o Cadastro de Empresas Prestadoras 

de Serviços de Intrutoria e/ou Consultoria do SEBRAE/PB, não 

existindo número mínimo ou máximo de empresas 

credenciadas, estando aptas a prestar serviços quando 

demandadas. 

7.2. A empresa credenciada poderá solicitar seu 

credenciamento, no período a ser definido e informado pelo 

SEBRAE/PB, devendo comprovar apenas a respectiva 

qualificação técnica para:  

[...] 

  

 Dessa forma, o item 7.2 se refere a empresas que forem aprovadas no credenciamento e 

queiram, posteriormente, ampliar áreas de conhecimento, estabelecendo, o SEBRAE/PB, um 

período posterior para tanto. 
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 O Credenciamento visa a criação de um novo banco de credenciados, de acordo com as 

regras impostas pelo Regulamento de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de 

Consultoria e Instrutoria para o Sistema SEBRAE do SEBRAE Nacional e pelo Edital n.º 01/2017 

do SEBRAE/PB. Não haverá migração automática de consultores do banco de credenciados atual 

para o novo banco de credenciados. O Credenciamento anterior será extinto. Os consultores que 

integram o banco de credenciados atual poderá participar do novo processo de credenciamento 

para compor o novo banco. 

 

DO ITEM 7.5 – ATUALIZAÇÃO CADASTRAL SEMESTRAL E DO ITEM 11.4 - 

DESCREDENCIAMENTO 

  

Os itens em análise decorre de obrigatoriedade imposta pelo SEBRAE Nacional, no item 

24 e 51, respectivamente, do Regulamento de Credenciamento de Empresas Prestadoras de 

Serviços de Consultoria e Instrutoria para o Sistema SEBRAE. 

  

 Pelo exposto, após análise de cada ponto apresentado, informamos, em síntese, a 

modificação dos seguintes itens do Edital, quais sejam: 

 

1) Ampliação do prazo de inscrição, por mais 90 (noventa) dias, a contar do dia 12/03/2018; 

2) Aceitabilidade de atestados de capacidade técnica em nome do profissional com 

comprovação de vínculo com a empresa interessada no credenciamento. 

 

O Edital retificado será publicado no site oficial do SEBRAE/PB, e os prazos serão 

iniciados da publicação do edital retificado. 

 

Por fim, ressaltamos o compromisso do SEBRAE/PB com os princípios da legalidade, 

moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, ética e transparência no processo de 

credenciamento. 

João Pessoa/PB, 27 de fevereiro de 2018. 

  

Comissão de Credenciamento e Habilitação de Empresas – CCHE 

SEBRAE/PB 


