
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RJ - Nº 01/2017  
 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO – SEBRAE/RJ, entidade associativa de direito privado, sem fins 
econômicos, por intermédio de sua Gerência de Soluções e Inovação, nos termos do 
art. 43 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado 
pela Resolução CDN nº 213, de 18 de maio de 2011, e com amparo no Edital do 
Programa de Inovação nos Pequenos Negócios disponíveis no site do 
SEBRAE/RJ (www.sebraerj.com.br), torna público abertura das inscrições, a partir 
desta data, para CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – ECTI – Pessoas Jurídicas de Direito Público ou 
Privado sem fins lucrativos - para execução de projetos empresariais de inovação 
selecionados pelo PROGRAMA DE INOVAÇÃO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS, na 
forma estabelecida neste Edital. 
 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 
Em 2016 foi publicado o edital SEBRAE de Inovação nº 01/2016 para selecionar projetos 
empresariais de inovação de pequenos negócios (Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte) com potencial de alto impacto e que apresentem ainda, potencial de crescimento e 
elevada capacidade de se diferenciar e gerar valor por meio da inovação (o edital 
encontra-se no ANEXO VII). 
 
No Estado do Rio de Janeiro, 16 (dezesseis) projetos foram aprovados. Sendo assim, o 
SEBRAE/RJ necessita contratar entidades, sem fins lucrativos, que tenham por missão o 
a pesquisa e/ou o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como possuam 
experiência para o desenvolvimento de projetos de inovação. Tal contratação deverá 
obedecer ao Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE – RLCSS. 
 
1.1. PROGRAMA INOVAÇÃO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

 
O PROGRAMA INOVAÇÃO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS visa aumentar a 
competitividade e produtividade dos pequenos negócios com potencial de alto impacto, 
por meio do fomento a projetos empresariais de inovação – intensivos em tecnologias 
inovadoras ou capital intelectual – que agreguem valor diferenciado aos produtos, 
processos e ou modelo de negócio da empresa. 
 
 

2. DO OBJETO 
 

Este Edital de Chamada Pública SEBRAE/RJ N° 01/2017 destina-se a credenciar pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, sem fins lucrativos, incubidas regimental ou 
estatutariamente, da pesquisa e/ou do desenvolvimento cienífico e tecnológico destinado 
à execução de projetos empresariais de inovação selecionados pelo PROGRAMA DE 
INOVAÇÃO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS, para integrar o Cadastro de Entidades de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, ECTI. Os projetos a serem executados encontram-se no 
ANEXO I. 
 
 

http://www.sebraerj.com.br/


 

2.1 O credenciamento será mediante o cumprimento dos requisitos e disposições 
constantes na presente Chamada Pública. 

 
2.2 É vedado o credenciamento de pessoas jurídicas de empresas ou sociedades com 

fins lucrativos. 
 
2.3  Em nenhuma hipótese o credenciamento garantirá a contratação das entidades que 

vierem a ser credenciadas. 
 

3. DA ELEGIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 
 

 
3.1  Poderão participar deste credenciamento pessoas jurídicas de direito público ou de 

direito privado, sem fins lucrativos, para a prestação de serviços nas áreas de 
ciência, pesquisa, tecnologia e inovação para execução de projetos empresariais 
de inovação específicos, constituídas há, pelo menos, 3 (três) anos cujo ramo de 
atuação, previsto em seus Atos Constitutivos seja legalmente pertinente e 
compatível com o objeto deste Edital e em consonância com os projetos previstos 
no ANEXO I deste Edital observadas, ainda, as demais condições inerentes à 
habilitação. 

 
3.2  As entidades participantes devem comprovar que executaram serviços similares 

e/ou compatíveis aos previstos no projeto para o qual pretende se candidatar, 
conforme ANEXO IV deste Edital. 

 
3.3 As pessoas jurídicas participantes devem comprovar sua habilitação jurídica e 

fiscal, assim como possuir a capacidade técnica, nos termos deste Edital. 
 

4.  DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
 
Os documentos, abaixo, relacionados deverão conter folha de rosto identificando cada 
documento: 
 
4.1 Ato constitutivo vigente da pessoa jurídica inscrita, obrigatoriamente acompanhado 

de sua(s) respectiva(s) alteração(ões), caso ocorrida(s), devidamente registrado(s) 
no órgão competente.  

 
4.2  Prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda – CNPJ. 
 
4.3  Cópia da Ata de eleição ou do ato de designação das pessoas habilitadas a 

representa as pessoa jurídica. 
 
4.4  Prova  de regularidade para com as fazendas federal, estadual e municipal do 

domicílio ou sede do licitante, na forma da lei, por meio da apresentação das 
seguintes certidões: 

 
  I. certidão  conjunta negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida 

ativa da União, expedida pela Receita Federal; 
 



 

 II.  certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual e Fazenda Municipal 
(ISSQN), expedida pelas Secretarias de Fazenda ou órgãos equivalentes no 
domicílio ou sede das licitantes. 

 
 

III. certidão negativa da dívida ativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado ou 
órgão equivalente do domicílio ou sede da licitante. 

 
Obs: Na falta das certidões mencionada deve ser apresentada declaração do 

partícipe, assinada pelo representante legal ou documento elaborado pelo 
contador (datado, assinado e com o carimbo do CRC do mesmo), declarando 
que possui isenção tributária e se responsabilizando pela informação prestada; 

 
4.5  Prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei, por meio da apresentação do 
certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços  – FGTS. 

 
4.6 Consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas (CEIS), 

mantido pela CGU – Controladoria Geral da União (www.portaltransparencia.gov.br) 
- a entidade (s) Proponente (s) não pode constar na referida lista. 

 
4.7 Consulta ao Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 

(CEPIM), mantido pela CGU – Controladoria Geral da União 
(www.portaltransparencia.gov.br ) - a entidade (s) Proponente (s) não pode 
constar na referida lista.  

 
   4.8 Declaração de que não existe pendência relacionada à prestação de contas, 

devolução de saldo ou entrega de documentos, referente à convênios ou que não 
estejam inadimplentes em contratos de prestação de serviços firmados 
SEBRAE/RJ. 

 
  

5.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA (S) PESSOAS JURÍDICA (S) CANDIDATAS 
 
5.1 Avaliação do relato de expertise e capacidade técnica da pessoa jurídica 

participante observará os critérios estabelecidos no ANEXO IV. 
 
5.2  Relato de experiência emitido pela pessoa jurídica inscrita no processo, que 

evidencie a expertise e capacidade técnica em cada projeto escolhido para 
execução dos serviços, de acordo com o roteiro apresentado no ANEXO IV e os 
respectivos atestados de capacidade técnica solicitadas neste anexo, em sua letra 
“e”. 

 
5.3 As pessoas jurídicas deverão, obrigatoriamente, informar no ANEXO III os dados 

do laboratório próprio ou daquele utilizado em razão do convênio ou contrato 
firmado com instituição que o tenha. 

 
5.4  Termo de declaração, conforme ANEXO V, apresentando em papel timbrado da 

pessoa jurídica, (se não houver papel timbrado, no documento, deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da pessoa jurídica e estar assinado). 

http://www.portaltransparencia.gov.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/


 

5.5 Formulário de escolha do projeto que a candidata possui competência técnica para 
executar (ANEXO II). A pessoa jurídica candidata deverá analisar os projetos do 
ANEXO I visando verificar para qual projeto poderá se credenciar.  

 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS -  PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E 

RECURSOS 
 
6.1 O prazo de execução do projeto não deverá ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses. 
 
6.2  O prazo acima previsto poderá ser prorrogado a critério do SEBRAE/RJ, mediante 

solicitação formal dos interessados, desde que as certidões de regularidade fiscal 
das partes estejam vigentes, regulares e a justificativa de prorrogação seja aceita 
pelo SEBRAE/RJ. 

 
6.3  O SEBRAE/RJ fará o pagamento de cada projeto a cada ECTI em 04 (quatro) 

parcelas, sendo cada parcela correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
total de recursos do SEBRAE/RJ.  

 
 
Obs: Por exemplo, caso o valor do projeto que a ECTI executára seja de R$ 120 mil 
reais (cento e vinte mil reais): 
 

 

 
 
 
  6.4 O pagamento de cada parcela de responsabilidade do SEBRAE/RJ ocorrerá 

mediante:  
 

Nº Parcelas Valor por parcela Percentual Entregas 

1º parcela 30.000,00 25%

Determinada pela ECTI com 

a EMPRESA INOVADORA 

conforme o projeto escolhido, 

ANEXO I

2º parcela

30.000,00

25%

Determinada pela ECTI com 

a EMPRESA INOVADORA 

conforme o projeto escolhido, 

ANEXO I

3º parcela

30.000,00

25%

Determinada pela ECTI com 

a EMPRESA INOVADORA 

conforme o projeto escolhido, 

ANEXO I

4º parcela

30.000,00

25%

Determinada pela ECTI com 

a EMPRESA INOVADORA 

conforme o projeto escolhido, 

ANEXO I

Total 120.000,00 100% Projeto concluído



 

a) comprovação das entregas, por meio de relatório, definida pela ECTI em conjunto 
com a EMPRESA INOVADORA, no momento anterior à assinatura do contrato,  
conforme o projeto que será executado - ANEXO I deste instrumento; 

b) SEBRAE/RJ realizará pesquisa de satisfação e relatório de monitoramento junto 
à EMPRESA INOVADORA; 

c) EMPRESA INOVADORA deverá apresentar a prestação de contas dos 
desembolsos parciais ou totais dos seus recursos financeiros disponibilizados para 
o projeto, conforme contrapartida financeira estabelecida no projeto encaminhado 
e selecionado no Edital Sebrae nº 01/2016 – Inovação nos Pequenos Negócios. A 
não comprovação do aporte de recursos da EMPRESA INOVADORA poderá 
implicar no cancelamento do projeto. 

 
6.5   As entregas de execução para recebimento das 4 (quatro) parcelas deverão ser 

claras e objetivas, de modo a permitir sua validação por parte do gestor do 
SEBRAE/RJ. 

 
6.5  O SEBRAE/RJ pagará a última parcela somente após a comprovação de conclusão 

da execução do projeto e mediante entrega do Termo de Conclusão por parte da 
EMPRESA INOVADORA. 

 
6.7  Os valores apresentados no ANEXO I referem-se aos recursos do SEBRAE/RJ. 
 
6.8   Os pagamentos dos serviços prestados será de acordo com o valor do projeto que 

será executado - ANEXO I, já inclusos o valor do serviço e quaisquer outras 
despesas que venha a pessoa jurídica incorrer para a prestação dos serviços.  

  
6.9 O pagamento dos serviços será efetuado diretamente à pessoa jurídica, mediante 

apresentação de nota fiscal e relatório de conclusão de cada etapa, conforme as 
entregas estabelecidas no contrato. 

 
 
7.   DO CRONOGRAMA 
 

7.1 A presente Chamada Pública obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

Período de envio da documentação 10/03 a 31/03/2017 

Período de análise SEBRAE/RJ 10/03 a 05/04/2017 

Publicação no site do SEBRAE/RJ da 
listagem das ECTI pré- credenciadas 

05/04/2017 

Interposição de recurso  6 a  7/04/2017 

Publicação final das ECTI credenciadas no 
site do SEBRAE/RJ 

10/04/2017 

     
 
8. DO CONTEÚDO E ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO 
 
8.1  Entrega dos documentos obrigatórios da (s) pessoa jurídica (s), nos termos dos 

itens 4 e 5 desta Chamada Pública, compreendendo a apresentação de 
documentos e o relato de expertise e os atestados de capacidade técnica nas áreas 



 

de conhecimento do (s) projetos (s) que a pessoa(s) jurídica(s) pretende (m) se 
credenciar para executar; 

 
 
8.2  A documentação deverá ser encaminhada para o seguinte endereço: 
 

 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2017 

 
Gerência de Soluções e Inovação 

 
Cadastro de Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação - ECTI 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de 

Janeiro – SEBRAE/RJ 
 

Rua Santa Luzia,  N° 685, 6° andar, Centro, Rio de Janeiro,  
CEP: 20030-041 

 

 

 
 
8.3  Os documentos deverão ser encaminhados por via postal, mediante a utilização de 

serviços de entrega expressa (SEDEX), com Aviso de Recebimento (AR). 
 
8.4  O SEBRAE/RJ não se responsabiliza por inscrição não recebida em razão de 

extravio, falhas na postagem ou demais falhas no âmbito do serviço postal que 
comprometam o encaminhamento da documentação.   

 
8.5  Período de inscrição de 10/03 a 31/03/2017. 
 
 
8.6  As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 

pessoa jurídica candidata, reservando o direito do SEBRAE/RJ de excluir deste 
processo de credenciamento aquela(s) pessoa(s) jurídica(s) que não preencher(em) 
os dados solicitados de forma completa e correta e não enviar(em) as 
documentações necessárias. 

 
8.7 Toda a documentação apresentada deverá estar com o prazo de validade atualizado 

e não será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos documentos 
exigidos. 

 
 
9.  DA HABILITAÇÃO DAS PESSOA(S) JURÍDICA(S) CANDIDATAS 
 
9.1  Esta etapa consiste na validação da inscrição e verificação dos documentos listados 

nos itens 4 e 5, entregues pela(s) pessoa(s) jurídica(s), na forma estabelecida 
nesta chamada. 

 



 

9.2  Serão consideradas na validação da inscrição e verificação dos documentos: 
 

 a) a validade e a compatibilidade dos documentos com o objeto desta Chamada 
Pública. 

 
 b) apresentação de todos os documentos exigidos nos itens 4 e 5 desta Chamada 

Pública. 
 
 c) a natureza jurídica da(s) empresa(s) participantes como pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado e com qualificação técnica nas áreas de ciência, 
pesquisa, tecnologia e/ou inovação. 

 
d) Durante a análise documental, se constatada alguma irregularidade, o 

SEBRAE/RJ poderá notificar a pessoa jurídica, concedendo o prazo de 2 
(dois) dias úteis para sua regularização. 

 
9.3 O resultado dessa etapa de credenciamento será divulgado no sitio 

www.sebraerj.com.br, conforme item 6 – DO CRONOGRAMA. 
 
9.4  O SEBRAE/RJ reserva-se o direito de realizar visitas técnicas para conhecer as 

dependências das pessoas jurídicas participantes do certame ou realizar qualquer 
tipo de diligência quer tenha por finalidade averiguar a habilitação jurídica, fiscal 
e/ou a capacidade técnica das participantes, a qualquer momento. 

 
10. CONTRATAÇÃO 
 
10.1 ESCOLHA DA ECTI PARA EXECUÇÃO DE PROJETO 
 
10.1.1  Pessoas jurídicas credenciadas nesse certame, será intitulada de Entidades de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTI). A relação será disponibilizada à 
EMPRESA INOVADORA, autora do projeto empresarial de inovação - 
ANEXO I, que escolherá ATÉ 03 (três) ECTI para executar seu projeto e 
informará ao SEBRAE/RJ. 

 
10.1.2  Dentre as ECTI escolhidas pela EMPRESA INOVADORA, que não poderão 

ser menos que 2 (duas), caberá ao SEBRAE/RJ definir qual será a ECTI que 
executará o projeto da empresa inovadora de acordo com os seguintes 
critérios:  

 
a) expertise e capacidade técnica da ECTI para executar o projeto escolhido, de 

acordo com o roteiro apresentado no ANEXO IV; 
 

b) infraestrutura laboratorial para execução do(s) projeto(s) que foi(am) 
escolhido(s) -  

 
10.1.3  Caso haja apenas uma ECTI credenciada para execução de determinado 

projeto, o SEBRAE/RJ a avaliará segundo os critérios definidos no item 
10.1.2 e a indicará para a EMPRESA INOVADORA, se for o caso.  

 
 

http://www.sebraerj.com.br/


 

 
11.  DOS SERVIÇOS 
 
11.1  Para cumprir o estabelecido no item 2 desta Chamada Pública, caberá à ECTI - 

Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação:  
 

a) executar projetos empresariais de inovação específicos, conforme ANEXO I; 
 

b) a ECTI poderá executar 01 (um) ou mais projetos desde que ela tenha 
competência para executá-los. 
 
 

12.  DAS OBRIGAÇÕES DA EXECUTORA DO PROJETO - ECTI 
 
12.1  Sem prejuízo das demais obrigações previstas nesta Chamada caberá à ECTI: 
 

a) possuir infraestrutura física, recursos humanos e financeiros compatíveis com o 
projeto; 

b) apresentar toda a documentação e informação solicitada pelo SEBRAE/RJ,  
conforme itens 4 e 5 desta chamada; 

c) apresentar, para avaliação prévia do SEBRAE/RJ, o cronograma das entregas 
do(s) projeto(s) construído(s) em conjunto com a EMPRESA INOVADORA; 

d) executar os serviços tecnológicos aprovados com o máximo de zelo e dentro dos 
padrões de eficiência recomendável; 

e) emitir a nota fiscal correspondente e apresentar as certidões de regularidade fiscal 
previstas na habilitação com condição para liberação dos pagamentos; 

f) prestar toda e qualquer as informações solicitadas pelo SEBRAE/RJ no prazo 
máximo de 72 (setenta e duas) horas; 

g) garantir a qualidade dos serviços prestados; 
h) ressarcir integralmente ao SEBRAE/RJ, com as devidas correções e atualizações 

monetárias, quaisquer valores que o SEBRAE/RJ seja compelido a pagar em 
razão de condenações relacionadas à execução do projeto empresarial inovador, 
inclusive reclamações trabalhistas de seus empregados ou servidores; 

i) corrigir e solucionar as irregularidades ou inadequações decorrentes da prestação 
de serviços de execução, sem ônus para o SEBRAE/RJ nem para a EMPRESA 
INOVADORA; 

j) prever na Nota Fiscal de Serviços da parcela a vencer os serviços que foram 
executados apenas e tão somente até a comunicação de desistência, emitindo o 
correspondente relatório de atividades, no caso de desistência por parte da 
EMPRESA INOVADORA; 

k) disponibilizar, a qualquer momento, para o SEBRAE/RJ e à EMPRESA 
INOVADORA informações sobre os resultados obtidos na prestação dos serviços; 

l) permitir o acompanhamento e a fiscalização do SEBRAE/RJ a qualquer 
momento, inclusive in loco; 

m) executar todos os trabalhos técnicos decorrentes do contrato por meio de seus 
profissionais; 

n) cumprir os prazos estabelecidos no projeto e no contrato; 
o) abster-se de terceirizar a execução do projeto na sua totalidade. 

 



 

 
13.  DAS OBRIGAÇÕES DO SEBRAE/RJ 
 

a) acompanhar e avaliar a execução do projeto; 
b) SEBRAE/RJ realizará pesquisa de satisfação e relatório de monitoramento junto 

à EMPRESA INOVADORA para pagamento de cada etapa do projeto que será 
realizado pela ECTI; 

c) pagar à ECTI pelos serviços prestados, nos termos do contrato a ser firmado; 
d) verificar a comprovação do aporte das contrapartidas financeiras necessárias à 

execução do projeto de inovação empresarial; 
e) analisar, avaliar, rejeitar, aprovar e acompanhar as prestações de contas do 

projeto empresarial de inovação; 
f) comunicar à CONTRATADA, imediata e formalmente, quando tomar ciência da 

desistência da execução do projeto por parte da EMPRESA INOVADORA; e 
g) solicitar, sempre que julgar necessário, atualização da regularidade fiscal das 

partes. 
 
 

14.  DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
14.1 O SEBRAE/RJ não requererá a titularidade e também não reivindicará a 

participação nos eventuais proveitos econômicos decorrentes dos direitos de 
propriedade intelectual da execução do (s) projeto(s). 

 
14.2  Toda propriedade industrial ou intelectual ou protótipos eventualmente gerados 

no decorrer da execução do projeto serão de propriedade da EMPRESA 
INOVADORA, exceto se houver acordo prévio com a ECTI. 

 
14.3 Eventual acordo entre a EMPRESA INOVADORA e a ECTI deverá ser  

encaminhado ao SEBRAE/RJ. Neste caso, deve-se observar que a soma dos 
recursos aportados pelo SEBRAE/RJ e pela EMPRESA INOVADORA no projeto 
sejam proporcionalmente considerados na divisão dos direitos de propriedade 
intelectual em favor da EMPRESA INOVADORA.  

 
 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1  O SEBRAE/RJ fará acompanhamento de todos os projetos e realizará visitas às 

empresas inovadoras e reuniões com as ECTI junto com a EMPRESA 
INOVADORA para verificar o desenvolvimento do projeto. 

 
15.2  Ao final da execução dos projetos as EMPRESAS INOVADORAS e as ECTI 

poderão ser convidadas a realizar uma apresentação pública, a ser agendada pelo 
SEBRAE/RJ, sobre o projeto, para demonstrar o resultado alcançado para a 
sociedade. 

 
15.3  Esta Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, a 

qualquer tempo, por motivo de interesse público, do SEBRAE/RJ ou exigência 
legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer 
natureza. 



 

 
15.4  As ações de divulgação (eventos, folders, catálogos, imprensa, etc) da EMPRESA 

INOVADORA e ECTI deverão fazer referência ao apoio recebido do 
SEBRAE/RJ, com a aplicação de sua logomarca nos materiais impressos e/ou 
eletrônicos, bem como menção do nome em textos/releases jornalísticos. 

 
15.5  Os materiais com a logomarca do SEBRAE/RJ deverão ser previamente 

aprovados pela Unidade de Marketing e Comunicação do SEBRAE/RJ. 
 
15.6  Os casos omissos neste Edital serão deliberados pela Diretoria Executiva do  

SEBRAE/RJ. 
 

 
16. CONTATOS PARA INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS 

 
Todo e qualquer esclarecimento com relação a esta Chamada Pública deverá ser 
solicitado somente por escrito e enviado para o endereço eletrônico 
credenciamentoinovacao@gmail.com  
 
 
17.  DOS DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO 
 
17.1 Compõem este Edital de Chamada Pública, independentemente de transcrição, os 

seguintes anexos: 
 
ANEXO I:  Projetos a serem executados 
ANEXO II:  Formulário escolha do projeto 

ANEXO III:  Declaração de corpo técnico próprio e breve currículo dos 
profissionais 

ANEXO IV:  Roteiro para relato de expertise e capacidade técnica 
ANEXO  V: Termo de Declaração 
ANEXO VI: Termo de Confidencialidade 
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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RJ - Nº 01/2017 

ANEXO I – PROJETOS A SEREM EXECUTADOS 

PROJETO 1: APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE DA PRODUÇÃO DE 

BIOMETANO   

Implantação e operação de um sistema supervisório capaz de coletar e armazenar com 

qualidade os dados de composição físico-química do biogás coletado e do biometano 

produzido 

 

Objetivo: 

O projeto GNR Dois Arcos tem como objetivo captar, purificar e comprimir o biogás 

gerado no aterro de Dois Arcos, transformando-o em gás natural renovável (GNR) que 

pode ser aproveitado como combustível em substituição ao gás natural de origem fóssil. 

O GNR comprimido será carregado em carretas para transporte até o consumidor final.  

Este projeto encontra-se operacional, e os recursos e itens apoiados pelo SEBRAE e 

ECTIs, tem por objetivo aprimorar os itens de segurança, atender normas específicas do 

setor, aumentar a confiabilidade e qualidade dos dados monitorados no sistema 

supervisório e contribuir para aumentar o escopo de acompanhamento do uso do 

Biometano em mais aplicações, notadamente a veicular. 

 
Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço, comprovando conhecimento na área do projeto: 

 

- Biogás e biometano 

- Conhecimento com projetos envolvendo plantas de biogás e biometano 

- Conhecimento sobre sistema de purificação para produção de biometano nas 

especificações da Portaria 8 da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP); 

- Conhecimento em projeto onde o biogás é coletado e purificado, atendendo as 

especificações da Portaria 8 da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP); 

- Conhecimento com equipamentos de monitoramento da qualidade de biogás e 

biometano; 



 

- Conhecimento em metodologias de coleta de biogás e biometano para analise; 

- Monitoramento de planta de biometano; 

- Aplicação do biometano. 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria técnica para 

execução e 

acompanhamento do 

projeto

Consultoria especializada em 

biogás/biometano para 

execução e acompanhamento 

do projeto

Consultoria para 

Implantação das Normas 

de Segurança

Certiticação do processo de 

produção de biometano 

conforme as normas vigentes de 

segurança 

Material de Consumo - 

Gases de Calibração

Aquisição de ampolas de gases

de calibração para garantir que

análise dos gases esteja de

acordo com padrão

Despesas de passagem, 

locomoção e 

hospedagem

Aquisição de passagens e 

diárias em hotéis na Região dos 

Lagos para os profissionais 

envolvidos no projeto

Análises 

Aluguel do laboratório móvel da

LACAUT e WHITE MARTINS

para realização de testes

completos (full screen) de

biogás e biometano

R$ 120.000,00

15 meses

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

Aperfeiçoamento 

do controle da 

produção de 

biometano
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PROJETO 2 - EASYCOMM - DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO PARA 

COMUNICAÇÃO SEM FIO SUBSEA  

 

Objetivo: Desenvolver uma unidade integradora de sinais de sensores instalados em 

estruturas submarinas com interfaces sem fio submarinas 

 
Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto: 

 

- Desenvolvimento de instrumentação oceanográfica 

- Reconhecida competência em acústica submarina (com doutores, mestres na área) 

 - Desenvolvimento eletrônico 

- Desenvolvimento mecânico 

- Desenvolvimento de software 

- Instalações para testes do equipamento 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria TécnIca 

Especializada para 

Desenvolvimento do 

Protótipo 

Desenvolvimento do módulo 

de comunicação sem fio 

subsea

Consultoria Técnica 

Especializada para 

Realização dos 

Testes de Laboratório 

Realização dos testes em 

laboratório para validação do 

protótipo desenvolvido

Consultoria Técnica 

Especializada em 

Prototipagem 

Prototipagem do Produto 

Desenvolvido

R$ 120.000,00

18 meses

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

EasyComm - 

Desenvolvimento 

de um módulo 

para 

comunicação 

sem fio subsea



 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RJ - Nº 01/2017 

 

PROJETO 3 – ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA ORIENTADOS AO 

DESENVOLVIMENTO DO VAREJO  

 

Objetivo: O flashfarma é o produto voltado para o varejo farmacêutico permitindo que 

pequenas e médias empresas do varejo possam reduzir custos operacionais e alavancar 

vendas. Através do Edital de inovação SEBRAE, permitirá o aperfeiçoamento e expansão 

das funcionalidades do flashfarma para incluir: 

1) avaliação dos preços praticados pela loja e comparação com aqueles 

praticados pela concorrência; 

2) modelagem das cestas de compras dos clientes, 

3) identificação de grupos de produtos que podem ser vendidos em conjunto 

gerando “combos” inteligentes que permitam aumentar a receita e o 

tráfego de clientes.  

O projeto busca também executar algumas avaliações e análises preliminares que, no 

futuro, serão incorporadas ao produto. Dentre as quais destacamos: 

 

4) Geo-referenciamento das lojas e identificação/segmentação de perfis de 

vendas de produtos por área geográfica. 

5) Criação de modelos de previsão de vendas incorporando as informações 

geográficas. 

6) CRM – identificação de grupos de clientes com perfis de compras 

semelhantes. 

7) Estudos para a adaptação do produto a outros setores do varejo. 

 
Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 

- Conhecimento em projetos de Mineração de Dados e Modelos Preditivos; 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução

Rubricas 

Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria em 

Aprendizado de 

Máquina

Criação e implementação de 

algoritmos de aprendizado de 

máquina em linguagem de alto 

nível (Python, R ou equivalentes)

Consultoria em 

Banco de Dados

Integração com MySQL ou

outros bancos de dados

relacionais a definir/captura,

extração e limpeza de dados

Consultoria em 

Desenvolvimento 

de Sistemas Web

Integração com o sistema

flashfarma desenvolvido pela a2i2 

e hospedado na

nuvem.Implementação de

serviços web para execução dos

algoritmos de aprendizado de

máquina.

R$ 88.880,00

15 meses

RECURSOS DO SEBRAE 

(R$)

Algoritmos de 

aprendizado 

de máquina 

orientados ao 

desenvolvime

nto do Varejo 
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PROJETO 4 - NETWORD AGRO  

  

Objetivo: Propor a otimização da sustentabilidade, da rentabilidade e de suporte à 

gestão do agronegócio, através do sensoriamento remoto dos atributos de solos e 

lavouras. 

 

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 
capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 
ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto - Gerenciamento de 
Projetos, gestão e/ou engenharia. 
 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas Descrição/Finalidade Sintética

Consultoria Técnica em 

Agronomia

250 hs de Consultoria para definições 

e validação do monitoramento dos 

atributos de solos e lavouras como 

uso de ambiente de automação.Valor 

R$ 150,00 a hora

Consultoria Técnica em 

Desenvolvimento de 

Sistemas 1

Consultor alocado ao projeto para

desenvolvimento dos módulos do

Netword Agro por 24 meses a um valor

de R$ 1.660,00 por mês

Consultoria Técnica em 

Desenvolvimento de 

Sistemas 2

Consultor alocado ao projeto para

desenvolvimento dos módulos do

Netword Agro por 24 meses a um valor

de R$ 1.660,00 por mês

Consultoria Técnica em 

Desenvolvimento de 

Sistemas 3

Consultor alocado ao projeto para

desenvolvimento dos módulos do

Netword Agro por 24 meses a um valor

de R$ 1.660,00 por mês

Despesas de viagem para 

feira Internacional de 

Agronegócio de Ribeirão 

Preto - SP

Divulgação do Netword Agro ao público 

de interesse e formação de parcerias

com a industria do setor

Despesas de viagem para 

feira Internacional de 

Agronegócio de Casacavel - 

PR para divulgação do 

Netword Agro

Divulgação do Netword Agro ao público 

de interesse e formação de parcerias

com a industria do setor

R$ 119.670,00

24 meses

RECURSOS 

DO SEBRAE 

(R$)

Projeto Netword 

Agro
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PROJETO 5 –  PLATAFORMA DE CONTROLE DE CONSUMO DA ÁGUA   

 

Objetivo: Plataforma de Controle de Consumo da Água – Desenvolvimento de um 

sistema que monitore o consumo de água, com o uso de elementos gráficos e alertas, 

apoiado em leitor de hidrômetro para a medição automática de consumo e transmissão 

remota de dados. 

 
Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 
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PROJETO 5 – PLATAFORMA DE CONTROLE DE CONSUMO DA ÁGUA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa 

Inovadora

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria para 

desenvolvimento do 

protótipo de medidor 

de volume consumido

Equipamentos de 

medição do consumo 

de água

Arduíno duemilanove Desenvolvimento

Garagino Proto Desenvolvimento

Sensores Desenvolvimento

Garagino Proto Testes e prototipagem

Sensores Testes e prototipagem

Arduíno Wi-Fi Shield Desenvolvimento

Arduíno Cellular 

Shield
Desenvolvimento

Arduíno Ethernet 

Shield
Desenvolvimento

Protoboard Desenvolvimento

Ferramentas para 

eletrônica
Chaves, alicates, etc.

Cabos USB Desenvolvimento

Contratação de 

Serviços em Gestão 

da Inovação e de 

Serviços de Acesso a 

Mercado 

R$ 92.664,00TOTAL

Plataforma de 

Controle de 

Consumo da 

Água 

18 MESES

RECURSOS 

DO SEBRAE 

(R$)
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PROJETO 6 –  CARFIX 

 

Objetivo: Plataforma para os donos de veículos na prestação de serviços automotivos, 

sendo um marketplace, proporcionando para os fornecedores mais escala. 

Capacidade técnica e Know How necessários: 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 

Programa de afiliação 

Criação de widgets 

Conhecimento de Copywrite 

Conhecimento de UX (user experience) 

Conhecimento de gamificação 

Gestão de Banco de dados (Exemplo: SQL server) 

Conhecimento de hospedagem e CRM 

Conhecimento de Wireframe 

Gestão de BD dos correios 

Geolocalização 

BugFix 

Notificação push 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Programador Senior
Desenvolvimento 

landing page/banco de 

dados/aplicativo

Programador Junior
Desenvolvimento 

landing page/banco de 

dados/aplicativo

Designer
Desenvolvimento 

landing page/banco de 

dados/aplicativo

Supervisor de 

Desenvolvimento 

Mobile e MKt digital

Desenvolvimento 

landing page/banco de 

dados/aplicativo/campa

nha de mkt

R$ 100.800,00

12 MESES

TOTAL

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)
Projeto Carfix
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PROJETO 7 – TOAFIM 

 

Objetivo: Aplicativo e site de entretenimento e cultura. 

Capacidade técnica e Know How necessários: 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 

 

- aplicativo será desenvolvido para smartphones iOS e Android, no idioma português, com 

a possibilidade de inserção de novos idiomas no futuro; 

- tecnologias utilizadas no desenvolvimento do aplicativo e do site Toafim utilizam código 

livre (opensource) 

- Para o site - linguagem de programação PHP, versão 5.6 ou superior, banco de dados 

MySQL, versão 5.5;  

- Servidor web Apache com reescrita de url; interface com HTML preferencialmente 5 

e/ou responsivo, CSS e Java Script, biblioteca JQuery,  

Para melhoria aplicativo: interface com HTML preferencialmente 5 e/ou responsivo, 

CSS e Java Script, biblioteca JQuery,phonegap, JQuery mobile ou framework 7, com 

comunicação com o servidor através de Json ou XML 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo 

para 

execução

Rubricas 

Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Desenvolvimento e 

programação do 

aplicativo

desenvolvimento 

tecnólogico e design

Desenvolvimento e 

programação do 

site

desenvolvimento 

tecnólogico e design

Desenvolvimento 

da rede interna

desenvolvimento 

tecnólogico e design

Design site 

aplicativo e peças 

de comunicação

criação de peças 

gráfica, da marca, 

direção de arte do 

projeto

Desenvolvimento 

da campanha de 

comunicação

criação da campanha 

nas redes sociais 

Verba para evento 

promocional

lançamento do portal e 

app

Produção e edição 

de vídeos 

(freelancers e 

equipe fixa)

vídeos de conteúdo do 

projeto com 

programações e 

cultura

R$ 120.000,00

12 MESES

TOTAL

RECURSOS DO SEBRAE (R$)Projeto Toafim



 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RJ - Nº 01/2017 

 

PROJETO 8 - FAÇA FESTA 

Objetivo: A Fest4 é marketplace de venda de produtos e serviços para festa. Permitimos 

que qualquer pessoa possa facilmente organizar e viver uma incrível festa. Não 

importando quem são, renda disponível, lugar e acesso. Todos têm direito de organizar e 

participar de uma incrível festa. Democratizamos o acesso de forma que podemos 

considerar o "UBER" da festa. 

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto: 

- Conhecimento em mentoria; 
- Experiência com start up 
- Experiência com projetos de inovação, empreendedorismo e mentoria. 
 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

<consultoria técnica 

especializada 1 >

Consultoria Jurídica para o 

novo modelo de negócio

<consultoria técnica 

especializada 2 >

Consultoria 

Financeira/Administrativa 

para o novo modelo de 

negócio

<consultoria técnica 

especializada 3 >

Consultoria novo modelo 

de negócio / market place/ 

franquia 

<Despesas de viagem 

e hospedagem 1>
Feiras de Franquias

<Despesas de viagem 

e hospedagem 2>

Feiras de Festas e 

Eventos

<Despesas de viagem 

e hospedagem 2>
Feiras de Startups

< Aluguel de Máquina 

/ Equipamento 1>
Servidores

R$ 119.930,00

21 meses

TOTAL

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto Faça 

Festa
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PROJETO 9 –  MOTONURSE  - SISTEMA DE TRANSPORTE DE VACINAS COM 
REFRIGERAÇÃO AUTÔNOMA 
 
 
Objetivo: Sistema de transporte e acondicionamento de vacinas, amostras para 

exames clínicos e outros produtos termolábeis, o qual  emprega uma tecnologia 

inovadora para refrigeração autônoma de uma câmara fria, resistente a impactos e 

vibração, com um sistema de rastreamento de temperatura via GPS garantindo os 

procedimento determinados pelos laboratórios. 

O equipamento pode ser instalado sobre uma motocicleta, viabilizando as campanhas 

de vacinação em lugares remotos e de difícil acesso, assim como as estratégias de  

diagnóstico de doenças negligenciadas e atendimento clínico.  

 

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço, comprovando conhecimento na área do projeto:  

 
OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 



 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria técnica 

em sistema de 

refriação veicular

Consultoria técnica para o 

desenvolvimento e 

prototipagem de um sistema 

de refrigeração veicular entre 2 

e 8 graus que mantenha a 

média de 4 graus célsius 

adaptável a várias fontes de 

energia 

Consultoria técnica 

elétrico e eletrônica

Captação de energia através

de baterias estacionárias 12V,

energia urbana 110V/220V

Designer

Desenvolver o design do

compartimento térmico eficaz

com redução de impactos e

vibrações, empregando

materiais sustentáveis.

Eng. Ambiental

Estudo de sustentabilidade do

produto (pegada de carbono e

toxicidade)

Viagens para visitar 

fornecedores do 

sistema de 

refrigeração

Viagens para o 

desenvolvimento e 

prototipagem do sistema de 

refrigeração

Viagens para visitar 

fornecedores do 

sistema de  GPS

Viagens para o 

desenvolvimento do sistema 

de GPS e testes de campo

Aquisição de 

material de 

consumo

Tubos e conexões hidráulicas

para prototipagem do sistema

de refrigeração

Aquisição de 

material de 

consumo

Componentes de fixação

metálicas e plásticas

Aquisição de 

material de 

consumo

Componentes Eletrônicos

Aquisição de 

matéria prima

Chapas e tarugos de metai e 

cobre para prototipagens do 

sistema universal de 

acoplagem

R$ 98.512,00

18 MESES

TOTAL

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

Motonurse
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PROJETO 10 -  SIGELU - SISTEMA DE GESTÃO DE LIMPEZA URBANA 

 

Objetivo: O SIGELU (Sistema de Gestão de Limpeza Urbana) é um conjunto de 

softwares para todos os gestores de serviços públicos de limpeza urbana que buscam 

uma solução completa e eficiente. Inspirado pelo desejo de tornar esses serviços mais 

modernos e articulados, o sistema foi elaborado, desde o primeiro momento, a partir da 

experiência de coordenadores públicos da área e do levantamento simultâneo das 

principais necessidades desses profissionais. Seja qual for a sua cidade, o SIGELU pode 

torná-la mais limpa e organizada. Em termos técnicos, o sistema está dividido em quatro 

plataformas principais, são elas: 

 Plataforma de Fiscalização: A fiscalização toma como base a Lei Municipal de 

Limpeza Urbana do município. Na solução, ela é composta por uma aplicação móvel e 

gerenciamento web. Aplicação móvel funciona no celular do agente/fiscal do município 

com a possibilidade de autuar ou advertir descartes de lixo irregulares.  

Plataforma de Monitoramento: A área de monitoramento de vetores se preocupa em 

realizar mapeamentos dos locais que apresentem incidência de focos de larvas/pulpa de 

contaminados pelos vetores da Dengue, Zika, Chikunguya.  

Plataforma de Atendimento às Unidades de Conservação Pública: Esse sistema 

será desenvolvido para centralizar as ordens de serviços e sua distribuição à todas as 

equipes responsáveis pelas atividades de limpeza e conservação. 

Plataforma de Coleta Domiciliar e Seletiva: Esse sistema será desenvolvido para 

simplificar a definição, divulgação e o cumprimento das rotas e horários dos caminhões 

de coleta do lixo urbano, além de ser um mecanismo eficaz de comunicação direta com o 

cidadão. 

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 



 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Aluguel espaço

Garantir espaço físico 

destinado a alocação da 

equipe técnica.  A alocação 

será em Parque Tecnológico, 

próximo a Universidade e 

propício à inovação.

Plano internet 4G

Plano de dados de internet. 

Tem como finalidade suportar 

o desenvolvimento e teste do 

sistema.

Consultoria técnica 

especializada em 

Business Intelligence

Destinada a inovação na área 

de visualização de grandes 

volumes de dados, de forma 

que o usuário tenha uma visão 

estratégica de seus dados de 

forma rápida e segura

Despesa com 

hospedagem e 

locomoção

Recurso utilizado para cobrir 

despesas do projeto de 

hospedagem e passagens. 

Indispensável para ampliar a 

comunicação entre a equipe 

técnica de desenvolvimento do 

projeto e os potenciais clientes 

espalhados nas mais diversas 

prefeituras do país.

Aluguel de Máquina / 

Equipamento

Aluguel de servidores 

(amazon) para hospedagem e 

armazenamento dos dados da 

solução em ambiente remoto 

(nuvem).

R$ 120.000,00TOTAL

24 MESES

RECURSOS DO SEBRAE 

(R$)

Projeto SIGELU - 

Sistema de 

Gestão de 

Limpeza Urbana
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PROJETO 11 - MENU FOR TOURIST 

 

Objetivo: Menu for Tourist é um app focado para turistas que irão sair para 

comer/beber fora. O app possui uma dinâmica de uso que auxilia em todo o programa 

gastronômico do turista.  

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto: Ruby on Rails, 

desenvolvimento e integração de APIs com dispositivos móveis nativos em plataformas 

Android e IOS e aplicações web, Diferencial em integração com plataformas financeiras 

 

 

 

Prazo para 

execução

Rubricas 

Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Teste de 

funcionalidade

Profissional que fará 

testes de 

funcionalidades 2x ao 

mês, para verificar a 

qualidade das 

funcionalidade que 

serão implementadas 

de 15 em 15 dias e 

validar a subida para a 

versão do usuário final

Desenvolvedor 

Mobile (iOS)

Desenvolvedor mobile 

(iOS) para 

desenvolvimento das 

evolutivas tecnológicas 

do projeto.

Desenvolvedor 

Mobile 

(Android)

Desenvolvedor mobile 

(Android/Windows 

Phone) para 

desenvolvimento das 

evolutivas tecnológicas 

do projeto.

Desenvolvedor 

BackEnd - 

externo

Contratação de 02 

desenvolvedores 

externos

R$ 120.000,00TOTAL

12 MESES

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

Menu for 

Tourist 
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PROJETO 12 - PRONTLIFE - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTELIGENTE 

 

 

O ProntLife é um Prontuário Eletrônico Inteligente, customizado para especialistas, que 

integra protocolos médicos e melhora a experiência de médicos e pacientes. O software 

fornece automaticamente à equipe de saúde os protocolos médicos a um clique. 

 

 

Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto 

 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas Descrição/Finalidade Sintética

Consultoria Técnica - 

Arquitetura em Nuvem

Destinada a formulação de 

estratégias e arquiteturas de 

informação para suporte de 

grandes volumes de dados e 

transações de dados médicos em 

nuvem

Consultoria Técnica - 

Business Intelligence

Destinado à formular indicadores 

e painéis analíticos que atendam 

a área médica e gestores

Consultoria Técnica - 

UX Design

Destinado à formular estratégicas 

de navegação amigável aos 

diferentes tipos de usuário das 

ferramentas

Consultoria Técnica - 

Médica e Gestão em 

Saúde

Destinado à afinar protocolos e 

rever planos de expansão na área 

de saúde pública e complementar

Despesas de viagem, 

locomoção e 

hospedagem 

(nacionais)

Gastos com Passagem, 

locomoção e Hospedagem em 

viagens para eventos e divulgação 

do projeto

Aluguel de máquina / 

equipamento

Aluguel de servidores em nuvem 

(amazon, dropbox, vimeo), e 

devidamente seguro, para 

hospedagem e armazenamento 

dos dados, arquivos, vídeos em 

ambiente remoto

R$ 119.700,00

15 MESES

TOTAL

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

ProntLife - 

Prontuário 

Eletrônico 

Inteligente
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PROJETO 13 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE NORMALIZAÇÃO 

Objetivo: Disponibilizar plataforma tecnológica para uso pelas empresas e entidades de 

classe, realizando a alimentação das informações sobre normalização de interesse, 

conectando-as de forma inteligente dentro da lógica do mercado de atuação e 

fornecendo um mapa estratégico para atuação em normalização.  

 
Capacidade e Know How necessários: 
 
A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto: 

 

- Conhecimentos técnicos nas linguagens HTML, CSS, Javascript, Java, NET, SQL; 

- Habilidade em Usabilidade da interface,  

- Arquitetura de sistema 

- Segurança das informações e Estabilidade da aplicação; 

- Experiência com o desenvolvimento de sistemas de informação tecnológica para 

Windows e MaCOS 

- Experiência e conhecimentos sobre o tema normalização técnica 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução

Rubricas 

Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

consultoria 

técnica 

especializada 1

Concepção, 

desenvolvimento e 

implantação da 

plataforma online

consultoria 

técnica 

especializada 2

Contratação de 

Serviços de Design 

Digital

Despesas de 

viagem e 

hospedagem 

Execução das acões

comerciais (mercado

de SP)

Aluguel de 

máquina

Aluguel de servidor 

armazenamento dos 

dados

R$ 82.000,00TOTAL

18 MESES

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

Projeto 

Gestão 

Estratégica de 

Normalização
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PROJETO 14 – ZAPR  

 

Objetivo: Ferramenta corporativa de mensagens instantânea segura e multiplataforma 

que promove comunicação inteligente nas organizações através da conexão de pessoas, 

sistemas e Internet das Coisas. Sua arquitetura modular e disponibilidade de APIs 

possibilitam o rápido desenvolvimento de agentes específicos para cada cliente: os 

chatbots, que são robôs que, através de o conceito de “interface orientada a conversa”, 

interligam sistemas e usuários no campo de chat e mensagens. Os chatbots automatizam 

processos internos - programados para realizar atividades automatizadas que substituem 

ações humanas repetidas e padronizadas- e trocam mensagens com os usuários na 

interface de conversa como um ser humano. Eles permitem integração com redes sociais, 

sensores, máquinas, dispositivos, automóveis, câmeras, e etc.  

 

Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto: 

 

- plataforma Xamarin (cross platform development C# for Mobile Apps) para 
compatibilidade da solução; 
 
- Conhecimento em desenvolvimento de IA para análise de linguagem natural; 
 
- Conhecimento em técnicas de desenvolvimentos voltadas para certificações de boas 
práticas de segurança de infornação no desenvolvimento (ex: ISO 27001); 
 
- testes unitários no desenvolvimento; 
 
- testes funcionais, de interface e de integração no desenvolvimento; 
 
- automação de deploys (releases) no desenvolvimento; 
 
- ambiente de homologação para validação de novas funcionalidades; 
 
- desenvolvimento voltado para teste e APIs ( API First ) com documentação; 
 



 

- metodologia ágil de desenvolvimento (Ex: XP, Pair Programming, KanBan, SCRUM, Lean 
Startup, HDD, TDD, etc...); 
- Desenvolvimento de reconhecimento cognitivo 
 

OBSERVAÇÃO: despesa com viagem (passagem, diária e hospedagem) deverá 

ser para a EMPRESA INOVADORA. 

 
 

 

 

 

 

 

Prazo para 

execução
Rubricas Previstas Descrição/Finalidade Sintética

Consultoria 

Especializada de 

Produto (Time 2)

Criação do processo de 

desenvolvimento de soluções 

baseadas nos produtos 

existentes, para ter sintonia com 

as necessidades dos clientes. 

Criar também o processo de 

validação das hipóteses da 

solução, através de um prova de 

conceito (POC). 

Consultoria 

Especializada de 

Desenvolvimento  

(Time 2)

Em pareceria, com o consultor de 

produto, prototipar e gerar os 

POCs para validação rápida das 

soluções com as necessidades 

dos clientes.

Consultoria 

Especializada de 

Produto (Time 3)

Criação do processo de 

desenvolvimento de soluções 

baseadas nos produtos 

existentes, para ter sintonia com 

as necessidades dos clientes. 

Criar também o processo de 

validação das hipóteses da 

solução, através de um prova de 

conceito (POC). 

Consultoria 

Especializada de 

Desenvolvimento  

(Time 3)

Em pareceria, com o consultor de 

produto, prototipar e gerar os 

POCs para validação rápida das 

soluções com as necessidades 

dos clientes.

Despesa de viagem 

e hospedagem do 

Time 1

Viagem para o cliente e 

hospedagem em um local próximo 

do mesmo

Despesa de viagem 

e hospedagem do 

Time 2

Viagem para o cliente e 

hospedagem em um local próximo 

do mesmo

Despesa de viagem 

e hospedagem do 

Time 3

Viagem para o cliente e 

hospedagem em um local próximo 

do mesmo

R$ 119.080,00

18 MESES

TOTAL

RECURSOS DO SEBRAE 

(R$)
Projeto Zapr
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PROJETO 15 -  FI-GUARDIAN/HYDRO: COMBO IOT AMBIENTAL 

ESPECIALIZADO EM RECURSOS HÍDRICOS. 

 

 

Objetivo: Desenvolvimento de um conjunto de dispositivos IoT, baseados no padrão de 

tecnologia aberto FIWARE, para monitoramento quantitativo e qualitativo da água, 

georreferenciado e de tempo real, para uso contínuo, diretamente em campo, para ser 

utilizado por empresas, governo, centros de pesquisa, concessionárias de serviços, etc. 

 

 

Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço,comprovando conhecimento na área do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo 

para 

execução

Rubricas 

Previstas
Descrição/Finalidade Sintética

Consultoria 

Técnica 

Especializada 1

Elaborar relatório técnico com 

detalhamento das questões 

relacionadas a gestão ambiental 

qualitativa dos recursos hídricos, sob os 

aspectos normativos e regulatórios, das 

variáveis ambientais a serem 

monitoradas para os cenários de 

campo, detalhamento das aplicações 

para a indústria, níveis de valores 

aceitáveis para cada variável 

monitorada e pré-requisitos para 

monitoramento de tempo real em 

campo.

Consultoria 

Técnica 

Especializada 2

Elaborar documento com especificações 

técnicas para montagem dos protótipos 

eletrônicos com base no relatório 

resultante da ação 1. O documento 

deverá conter diagramas esquemáticos, 

especificação de materiais e 

componentes eletrônicos, roteiros de 

montagem eletrônica, descrição dos 

recursos de interoperabilidade, 

detalhamento de protocolos e canais de 

comunicação.

Consultoria 

Técnica 

Especializada 3

Elaborar protótipo funcional do 

dispositivo IoT, com base no documento 

resultante e materiais adquiridos pela.

Consultoria 

Técnica 

Especializada 4

Efetuar testes do dispositivo IoT  em 

laboratório de simulação e em campo.

Aluguel de 

Máquina e 

Equipamentos

Locação de servidor em nuvem.

Aquisição de 

matéria prima

Aquisição de materiais e componentes 

para elaboração do protótipo.

R$ 120.000,00

24 

MESES

TOTAL

RECURSOS DO 

SEBRAE (R$)

FI-

Guardian/Hydro 

Combo IoT 

Ambiental 

especializado em 

recursos hídricos
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PROJETO 16 - FAZGAME EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Objetivo: Este projeto contempla a criação de funcionalidades específicas no software 

de autoria de games educacionais voltadas para a Educação Profissional, com foco na 

criação de games de Segurança do Trabalho e Planejamento da Produção  

 

Capacidade e Know How necessários: 
 

A Entidade de Ciência, Tecnologia e Inovação deverá apresentar o relato de expertise e 

capacidade técnica, nos moldes do ANEXO IV emitidos por empresas para as quais a 

ECTI prestou serviço, comprovando conhecimento em desenvolvimento e design de 

games; games ou simuladores para indústria, abrangendo os seguintes processos: 

segurança do trabalho e planejamento da Produção. 

 

Conhecimento em tecnologias: Unity 3D (versão 5 em diante), Ruby Rails, ferramentas 

de modelagem 2D e 3D. 

 

 

 

Prazo 

para 

execução

Rubricas 

Previstas

Descrição/Finalidade 

Sintética

Consultoria 

Técnica 

Especializada em 

programação - 

Unity, Ruby Rails - 

PL/SQL

Codificação das funções de 

Roteirização  e indicadores, 

funcionalidades de games 

de planejamento da 

produção e segurança do 

trabalho

Consultoria 

Técnica em Design 

de games - com 

experiência em 

modelagem 2D e 

3D e WebDesign

Design das Porções Web 

do software, design dos 

novos objetos gráficos para 

criação de games de 

planejamento da produção e 

segurança do trabalho

Consultoria 

especializada em 

gestão de projetos

Gerenciamento das 

atividades de 

desenvolvimento de 

software e design

R$ 120.000,00TOTAL

9 MESES

RECURSOS DO SEBRAE 

(R$)

Projeto 

FazGame 

Educação 

Profissional
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ANEXO II - FORMULÁRIO ESCOLHA DO PROJETO 

 

RAZÃO SOCIAL: 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

 

CNPJ: 

 
( ) PROJETO 01. APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE DA PRODUÇÃO DE BIOMETANO   
 
(  ) PROJETO 02. EASYCOMM - DESENVOLVIMENTO DE UM MÓDULO PARA 
COMUNICAÇÃO SEM FIO SUBSEA 
 
(  ) PROJETO 03. ALGORITMOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA ORIENTADOS AO 
DESENVOLVIMENTO DO VAREJO 
 
(  ) PROJETO 04. NETWORD AGRO 
 
(  ) PROJETO 05. PLATAFORMA DE CONTROLE DE CONSUMO DA ÁGUA 
 
(  ) PROJETO 06.  CARFIX 

 

(  ) PROJETO 07.  TOAFIM, APLICATIVO E SITE DE ENTRETENIMENTO E CULTURA 

 

(  ) PROJETO 08.  FAÇA FESTA 

 

(  ) PROJETO 09.  MOTONURSE  - SISTEMA DE TRANSPORTE DE VACINAS COM 
REFRIGERAÇÃO AUTÔNOMA 
 
(  ) PROJETO 10.  SIGELU - SISTEMA DE GESTÃO DE LIMPEZA URBANA 

 

(  ) PROJETO 11.  MENU FOR TOURIST 

 

(  ) PROJETO 12. PRONTLIFE - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO INTELIGENTE 

 

 



 

(  ) PROJETO 13. GESTÃO ESTRATÉGICA DE NORMALIZAÇÃO 

 

(  ) PROJETO 14.  ZAPR 
 
 
(  ) PROJETO 15.  FI-GUARDIAN/HYDRO: COMBO IOT AMBIENTAL ESPECIALIZADO EM 

RECURSOS HÍDRICOS 

 

(  ) PROJETO 16. FAZGAME EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III:  DECLARAÇÃO DE CORPO TÉCNICO E BREVE CURRÍCULO DOS 
PROFISSIONAIS 

 
A pessoa jurídica candidata deve apresentar a declaração do corpo técnico para cada 
projeto que pretende executar. 

Exceto no caso de projetos que utilizarão os mesmos técnicos, laboratórios e/ou 
coordenador do projeto. 
 

Obs. Havendo necessidade, a empresa poderá aumentar o tamanho dos campos 
destinados ao preenchimento dos dados solicitados. 

 
Ao 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro – 
SEBRAE/RJ 

 
 
A pessoa jurídica  , CNPJ/MF nº  , vem, por 
meio deste, informar que possui corpo técnico para a execução dos serviços aos quais 
pretende se credenciar, nos termos da Chamada Pública para Credenciamento de 
Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação nº 01/2017, no âmbito no Programa de 
Inovação nos Pequenos Negócios, do SEBRAE/RJ. 

 

Para tanto, informa que sua Equipe Técnica é constituída pelo(s) profissional(is) abaixo 
listado(s): 
Nome:  CPF/MF Tipo de Vinculo:    

 

Breve currículo: 

 
 

Nome:  CPF/MF Tipo de Vinculo:    

 

Breve currículo: 

 
 
(...) 

 

 

Descrição sucinta dos laboratórios, relacionando os principais equipamentos e tipos de 
ensaios, testes e experiências de serem realizadas. 

 

 



 

______________________________________________________________________ 

 

 (Local),  /  /  (dd/mm/aaaa). 

 

Do Coordenador da execução do projeto  da entidade de ciência, tecnologia 
e inovação 

 

CPF/MF:   

Telefone: 

Email: 

Assinatura:    

 

 

  (Local),  /  /  (dd/mm/aaaa). 
 

Nome do(s) representante(s) legal(is) da pessoa 
jurídica: 

 

CPF/MF:   

Assinatura:    
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ANEXO IV  

ROTEIRO PARA RELATO DE EXPERTISE E CAPACIDADE TÉCNICA 
 

 A pessoa jurídica candidata deve apresentar um relato específico para cada projeto 
juntamente  com ATÉ  03 (três) atestados, conforme alínea “e” que pretende executar. 

Exceto no caso de projetos que sejam similares e apresentem as mesmas 
características. 
 

OBJETIVO DO RELATO 
 

O relato tem como objetivo demonstrar a experiência da pessoa jurídica em relação ao 
projeto em que a mesma pretende executar. 

 
 
ROTEIRO PARA O RELATO 
 

Deverá ser apresentado de acordo com o seguinte roteiro: 

 

a) Nome do Projeto que pretende executar, conforme ANEXO I 

b) Folha de rosto identificando: 

 
b.1) Título do trabalho que foi desenvolvido; 

 

c) Introdução: apresentação sucinta do trabalho realizado. 

 

d) Corpo do relato contendo os seguintes tópicos, devidamente identificados ( fonte 
Times New Roman, tamanho 12): 

 

d.1)  Caracterização do cliente: nome da pessoa jurídica, nome do cliente; 
Contatos: email e telefone.  
d.2) Período de realização do trabalho alvo; 

 

e) Atestado de Competência Técnica: até 03(três) atestado(s) fornecido(s) pelo 
cliente atendido, apresentado(s) em papel timbrado da respectiva empresa 
contratante dos serviços, devidamente assinado comprovando que o trabalho foi 
executado pela pessoa jurídica, indicando o título do serviço prestado, período e 
local. 

 

f) Se for necessário complementar ou ilustrar o trabalho apresentado, a empresa 
poderá anexar material específico. 
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MODELO  

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Atestamos, a quem possa interessar, que a empresa/instituição [Razão Social], inscrita 

no CNPJ sob o nº __.___.___/____-__, prestou o serviço [nome do serviço], no período 

e local, atendendo completamente as expectativas na sua contratação e tendo cumprido 

satisfatoriamente todas as etapas do trabalho, conforme descrito em itens e quantidades 

abaixo: 

 

1) [Atividade realizada1] 

2) [Atividade realizada 2] 

3) [Atividade  realizada 3] 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de 

forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que 

desabone comercial ou tecnicamente a empresa. 

 

[Cidade], [dia] de [mês] de [ano]. 

 

_________________________ 

[Nome do representante legal] 

[Razão Social] 

[CNPJ] 
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ANEXO V – TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Ao 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro - 
SEBRAE/RJ 

 

 
DECLARAMOS QUE: 

 

2. Estamos cientes e aceitamos todos os termos e condições da Chamada Pública 

para Credenciamento de Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação, no âmbito 

no Programa de Inovação nos Pequenos Negócios. 

3. Estamos cientes que a presente Chamada de Credenciamento não significa 

obrigatoriedade do SEBRAE/RJ solicitar a prestação de serviço, não 

caracterizando qualquer expectativa de execução de serviços. 

4. Estamos cientes que somente os profissionais destacados por esta pessoa jurídica, 

nos termos da Chamada de Credenciamento do SEBRAE/RJ, poderão atuar na 

prestação de serviços. 

 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

  (Local),  /  / 

 (dd/mm/aaaa). Nome da Pessoa 

Jurídica – CNPJ/MF: 

Nome do(s) representante(s) legal(is) da 

pessoa jurídica: CPF/MF: 

Assinatura:
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ANEXO VI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE E NÃO CONCORRÊNCIA 

Dados da EMPRESA INOVADORA serão preenchidos posteriormente. 

___________________________________, pessoa jurídica de direito público ou 
privado, enquadrada como ECTI, com sede e foro na cidade de ___________________, 
Estado ________________, sediada na Rua_______________________, nº. ___________, 
CEP nº _________________, Bairro ____________________________, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º ______________________________, neste ato representada por seu Sócio 
Administrador, Sr._________________________________, brasileiro, portador da carteira de 
identidade nº __________________________, expedida pela ---------------------------------------
------ e inscrito no CPF nº ___________________________, doravante denominada ECTI, 
pelo presente termo e na melhor forma de direito, assume os compromissos e obrigações de 
confidencialidade e sigilo em favor de _____________________________________, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de __________________________, 
Estado ___________________, sediada na Rua ___________________________, nº. 
__________________, CEP nº ______________________, Bairro 
________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ________________________, 
neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. ___________________________, 
brasileiro, portador da carteira de identidade nº ____________________________________, 
expedida pela ----------------------------------------- e inscrito no CPF nº 
_____________________________, doravante denominada EMPRESA INOVADORA, nos 
termos dispostos no presente. 
 
RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente Termo de Confidencialidade, que se 
regerá segundo as cláusulas e condições abaixo dispostas: 
 
 
1. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

 
1.1. Conforme utilizado neste instrumento, o termo “Informação Confidencial” significa 
toda e qualquer informação referente a cada uma das Partes, às suas controladas, 
controladoras ou sociedades sob controle comum (“Coligadas”) ou aos seus negócios, 
independentemente de expressa identificação ou classificação de “confidencial” da 
informação revelada. 
1.2. O termo “informação confidencial” inclui, sem limitação, os segredos comerciais, 
informações conceituais, econômico-financeiras, contábeis, empresariais, técnicas, 
industriais, comerciais, operacionais, negociais, legais, mercadológicas, de recursos 
humanos, marketing, sobre produtos ou consumidores, planos passados, presentes ou 
futuros, e quaisquer outras relacionadas ao negócio, independentemente da forma de 
propriedade ou divulgação – além de planos comerciais e/ou de negócio, de marketing, 
know-how, técnicas, jurídicas, bem como demais informações relacionadas à tecnologia, 
atividades promocionais, clientes e fornecedores. 



 

 

1.3. Tais Informações Confidenciais não se limitam às hipóteses a seguir, mas poderão 
constar de: desenhos, modelos, especificações técnicas, fórmulas, patentes, propriedade 
intelectual em geral, programas de computador, arquivos eletrônicos, relatórios, 
compilações, manuais, estudos, previsões, demonstrações financeiras ou qualquer outro 
material que contenha ou tenha sido preparado a partir destas informações, bem como 
outros materiais quaisquer de propriedade da EMPRESA INOVADORA, que tenham sido 
obtidos ou conhecidos antes ou depois da vigência deste Termo.  
1.4. As Informações Confidenciais independem de forma específica (podem ser verbais, 
escritas, desenhos, demonstrações, etc.) e incluem ainda quaisquer informações que sejam 
disponibilizadas desde o início por parte da EMPRESA INOVADORA à ECTI. 

 
2. CONDIÇÕES GERAIS 

 
2.1. O objetivo das partes sob este Acordo é proteger adequadamente as Informações 
Confidenciais, fornecidas pela EMPRESA INOVADORA à ECTI, a fim de que as partes 
possam desenvolver as negociações e executar o projeto empresarial de inovação. 
2.2. As Informações Confidenciais, bem como quaisquer meios físicos que as transportem, 
são e permanecerão sempre de propriedade exclusiva da EMPRESA INOVADORA e 
constituem segredo comercial deste. 
2.3. As Informações Confidenciais não deverão ser copiadas, reproduzidas ou 
armazenadas, sob qualquer forma, pela ECTI. 
2.4. Caso a ECTI torne-se legalmente obrigada a revelar qualquer das Informações 
recebidas, a mesma prontamente notificará a EMPRESA INOVADORA sobre tal obrigação. 
Adicionalmente, a ECTI somente revelará a parte das Informações Confidenciais a que for 
legalmente requisitada, envidando seus melhores esforços para utilizar todos os 
procedimentos disponíveis para assegurar que as Informações assim reveladas permaneçam 
em sigilo. 
2.5. A ECTI reconhece a importância de se manter as Informações Confidenciais em 
segurança e sob sigilo, obrigando-se a tomar as medidas necessárias para impedir que 
sejam elas transferidas, divulgadas ou utilizadas, sem autorização, por qualquer pessoa 
física ou jurídica que não faça parte deste Acordo – assim como para que não extrapolem 
as permissões previstas neste Acordo. 
2.6. É vedado à ECTI utilizar as Informações Confidenciais com outro fim que não aquele 
relacionado à atividade específica para a qual foram fornecidas, bem como ceder ou 
transferir a terceiros o presente Acordo, ou quaisquer direitos ou obrigações nele previstos. 
2.7. A ECTI compromete-se a não utilizar, reter ou duplicar as Informações Confidenciais 
que lhe forem fornecidas, para a execução do projeto empresarial inovador, para utilização 
particular de outra parte ou de terceiros - exceto quando autorizada expressamente por 
escrito pela EMPRESA INOVADORA 
2.8. A ECTI compromete-se a não modificar ou adulterar, de qualquer forma, as 
Informações Confidenciais fornecidas pela EMPRESA INOVADORA, bem como a não 
subtrair ou adicionar qualquer elemento a essas Informações Confidenciais. 
2.9. As Informações Confidenciais fornecidas não deverão ser divulgadas aos empregados 
da ECTI, exceto na medida em que se fizer necessária tal divulgação. 
2.10. A ECTI praticará todos os atos necessários para salvaguardar as Informações 
Confidenciais fornecidas pela EMPRESA INOVADORA, comprometendo-se a indenizar 
esta por quaisquer perdas e danos decorrentes da utilização indevida das Informações 
Confidenciais, ainda que por parte de seus empregados ou quaisquer terceiros. Sem 
prejuízo, a ECTI compromete-se, ainda, no caso da divulgação não autorizada de 



 

 

quaisquer Informações Confidenciais da EMPRESA INOVADORA, a defender e fazer valer 
em favor desta, inclusive judicialmente (se necessário), todos os direitos por esta detido, 
decorrentes deste Instrumento ou previstos em lei, a fim de compensá-la por quaisquer 
danos oriundos de tal divulgação. 
2.11. O presente Instrumento constitui acordo integral entre as partes, relativamente ao 
tratamento das Informações Confidenciais. 
2.12. Sem prejuízo das demais medidas legais que possam ser tomadas, fica desde já 
estabelecido que o descumprimento do disposto neste Acordo, bem como eventuais danos 
causados às Informações Confidenciais ou a quaisquer meios físicos que as suportem, 
implicará na obrigação da ECTI de indenizar as perdas e danos causados à EMPRESA 
INOVADORA. 
2.13. Os termos do presente Acordo prevalecerão, sempre, em caso de dúvida e salvo 
expressa determinação em contrário, sobre eventuais disposições constantes de outros 
instrumentos firmados entre as partes quanto ao sigilo de Informações Confidenciais, tal 
como aqui definidas. 
2.14. A omissão ou tolerância da ECTI, em exigir o estrito cumprimento dos termos e 
condições deste Acordo, não constituirá novação ou renúncia, nem afetará os seus 
direitos, que poderão ser exercidos a qualquer tempo. 
2.15. As partes contratantes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente 
Acordo são seus procuradores/representantes legais, devidamente constituídos na forma 
dos respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com poderes para assumir as obrigações ora 
contraídas. 

 
3. DA NÃO CONCORRÊNCIA 

 
3.1. A ECTI obriga-se: 
a) a não divulgar, propagar, reproduzir, explorar, publicar, duplicar, transferir ou revelar, 

direta ou indiretamente, por si ou por terceiros, quaisquer segredos comerciais e 
industriais sem a prévia e expressa autorização, por escrito da parte interessada, 
conforme o previsto no art. 195, incisos III, XI e XII, da Lei 9.279/96 e também da 
incidência de outros dispositivos legais que protegem a propriedade industrial e vedam 
a concorrência desleal. 

b) a não contratar direta ou por interposta pessoa, qualquer funcionário, preposto, 
colaborador ou prestador de serviços EMPRESA INOVADORA, pelo prazo de 5 (cinco) 
anos contados do encerramento do contrato de prestação de serviço de execução de 
projeto firmado entre as partes; 

c) seja na pessoa dos sócios ou enquanto pessoa jurídica, (i) durante o período de 
vigência do contrato firmado; (ii) após 5 (cinco) anos contados do encerramento do 
contrato de prestação de serviço de execução de projeto firmado entre as partes — não 
trabalhar nem prestar serviços, como funcionário, ou em sociedade, com qualquer 
negócio considerado em concorrência direta com o setor de atividade da EMPRESA 
INOVADORA, seja com os produtos, sua área de atratividade geográfica ou com seu 
conceito de negócios, que a ECTI passou a conhecer em virtude do Programa Inovação 
Nos Pequenos Negócios do SEBRAE/RJ. 

3.2. A quebra do presente ACORDO, além da responsabilização criminal daí decorrente, 
sujeitará a ECTI a responder por todas as perdas e danos provocados à EMPRESA 
INOVADORA, conforme decisão judicial, bem como o pagamento de multa no valor de 5 
(cinco) vezes previsto em contrato. 
 



 

 

 
 

4. VIGÊNCIA 
 

O presente Acordo entrará em vigor na data de sua assinatura, permanecendo em vigor 
pelo prazo de 10 (dez) anos após sua assinatura. 
 
 

5. FORO 
 

As partes elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ, com renúncia 
de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser para dirimir quaisquer conflitos ou 
litígios resultantes deste instrumento. 

 
 
Rio de Janeiro, ___ de ___________ de 2017. 
 

 
 
 

_____________________________________________________ 
ECTI 

 
 
 
 

                            _________________________________________________ 
 

EMPRESA INOVADORA  
(assinará,  posteriormente, no momento em que assinar o contrato com o 

Sebrae/RJ) 
 

 

Testemunha 01:                                                        Testemunha 02  

CPF:                                                                          CPF:  

 

 
 
OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a 
apresentação de Acordo de Confidencialidade idêntico. 
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ANEXO VII - EDITAL SEBRAE DE INOVAÇÃO - 01/2016 

 

 
VIDE ARQUIVO ANEXO NO SITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO VIII:  
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 
PROGRAMA DE INOVAÇÃO NOS PEQUENOS NEGÓCIOS 

 
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – ECTI  

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA SEBRAE/RJ - No 01/2017 

 
ANEXO VIII – MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No xxxx/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO 
DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEBRAE/RJ 
E A ..........................., COM A INTERVENIÊNCIA DA EMPRESA INOVADORA, NA FORMA 
ABAIXO: 
 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - 
SEBRAE/RJ, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma 
de serviço social autônomo, com sede na Rua Santa Luzia no 685, 6o,  7o e 9o andares, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o no 29.737.103/0001-10, neste ato 
representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominado SEBRAE/RJ, e 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., pessoa jurídica de direito público/privado, sem fins lucrativos, 
com sede na Rua xxxxxxxxxxx no xx, sala xxxx , xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx, inscrita no 
CNPJ sob o no xxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx,  portador da Carteira de Identidade no xxxxxxxxxxxxxxxx, expedida pelo xxxxx, e 
inscrito no CPF/MF sob o no xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliado nesta Cidade, com residência 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no xx, xxxxxxxxx, apto. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx, 
doravante denominada CONTRATADA, com a interveniência da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., 
pessoa jurídica de direito público/privado, sem fins lucrativos, com sede na Rua xxxxxxxxxxx 
no xx, sala xxxx , xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxxxxxxxxx, 
neste ato representada por xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx,  portador da Carteira 
de Identidade no xxxxxxxxxxxxxxxx, expedida pelo xxxxx, e inscrito no CPF/MF sob o no 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliado nesta Cidade, com residência na Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no xx, xxxxxxxxx, apto. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx,doravante 
denominada EMPRESA INOVADORA, credenciada por meio da Chamada Pública SEBRAE/RJ no 
01/2017 para execução dos projetos de inovação selecionados em 2016 no âmbito do 
Programa de Inovação de Pequenos Negócios – 2017, resolvem celebrar o presente Contrato 
de Prestação de Serviços no XX/2017, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
A presente contratação é realizada em decorrência da Chamada Pública SEBRAE/RJ no 
01/2017 e tem como norma de embasamento e regência o Regulamento de Licitações e de 
Contratos do Sistema SEBRAE, em especial os artigos 43 (credenciamento) e 9º, inciso VIII, e 
as disposições do Edital SEBRAE de Inovação no 01/2016 por meio do qual foi selecionado o 
projeto empresarial de inovação de pequenos negócios com potencial de alto impacto, 
crescimento e elevada capacidade de diferenciação e geração de valor que serão executados 
pela CONTRATADA. 
 



 

 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
Este Contrato tem como objeto formalizar a prestação de serviços da Entidade de Ciência, 
Tecnologia e Inovação – ECTI denominada CONTRATADA, para execução do(s) projeto(s) 
empresarial(is) de inovação denominado(s) “XXXXXXXXXX”, da EMPRESA INOVADORA, 
selecionado(s) por meio do Edital SEBRAE de Inovação no 01/2016. 
Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços conforme as cláusulas 
constantes neste instrumento contratual, as exigências e obrigações contidas no Edital e 
anexos da Chamada Pública SEBRAE/RJ no 01/2017, bem como, as obrigações assumidas na 
documentação apresentada por ela no certame, os quais, independentemente de transcrição, 
passam a fazer parte integrante deste Contrato para todos os fins e efeitos jurídicos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
Sem prejuízo dos demais compromissos previstos neste instrumento e em seus anexos, as 
partes obrigam-se a: 
 
I – CONTRATADA 
 

a) prestar os serviços de acordo com o previsto neste Contrato e no Edital SEBRAE de 
Inovação no 01/2016; 

b) possuir infraestrutura física, recursos humanos e financeiros compatíveis com o(s) 
projeto(s) e mantê-las durante todo o período de vigência do presente instrumento; 

c) apresentar, para avaliação prévia do SEBRAE/RJ, o cronograma das entregas do(s) 
projeto(s) construído(s) em conjunto com a EMPRESA INOVADORA; 

d) executar os serviços tecnológicos constantes no(s) projeto(s) com o máximo zelo e 
dentro dos padrões de eficiência recomendável; 

e) emitir a nota fiscal correspondente e apresentar as certidões de regularidade fiscal 
previstas na habilitação com condição para liberação dos pagamentos; 

f) prestar toda e qualquer as informações solicitadas pelo SEBRAE/RJ no prazo máximo de 
72 (setenta e duas) horas; 

g) garantir a qualidade dos serviços prestados; 
h) ressarcir integralmente ao SEBRAE/RJ, com as devidas correções e atualizações 

monetárias, quaisquer valores que o SEBRAE/RJ seja compelido a pagar em razão de 
condenações em processos judiciais relacionados à execução do(s) projeto(s) 
empresarial(is) inovador(es), inclusive eventuais reclamações trabalhistas; 

i) corrigir e solucionar as irregularidades ou inadequações decorrentes da prestação de 
serviços de execução, sem ônus para o SEBRAE/RJ e para a EMPRESA INOVADORA; 

j) prever na Nota Fiscal de Serviços da parcela a vencer os serviços que foram executados 
apenas e tão somente até a comunicação de desistência, emitindo o correspondente 
relatório de atividades, no caso de desistência por parte da EMPRESA INOVADORA; 

k) disponibilizar, a qualquer momento, para o SEBRAE/RJ e para a EMPRESA INOVADORA 
informações sobre os resultados obtidos na prestação dos serviços; 

l) permitir o acompanhamento e a fiscalização do SEBRAE/RJ a qualquer momento e da 
forma que lhe aprouver; 

m) executar todos os trabalhos técnicos decorrentes do presente Contrato por meio de 
seus profissionais; 



 

 

n) cumprir os prazos estabelecidos;  
o) abster-se de terceirizar a execução do projeto na sua totalidade, permanecendo sua 

responsabilidade integral no caso de eventual terceirização parcial; 
p) manter, durante toda a execução do Contrato, todas as condições de habilitação 

exigidas no Edital; 
q) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a 

execução dos serviços ora contratados; 
r) cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes, 

responsabilizando-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa; 

s) cumprir bem e fielmente a legislação trabalhista com relação aos seus empregados e, 
quando for o caso, com relação aos empregados de terceiros contratados; 

t) responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial nos 
recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços ora 
contratados; 

u) responder integralmente por todos os encargos sociais, fiscais, seguros, indenizações, 
outros dispêndios ocasionados pelo vínculo empregatício mantido com os seus 
empregados, por constituírem ônus exclusivamente quanto aos mesmos, ou ocasionados 
pelos serviços contratados; 

v) assumir prontamente de forma integral e sem quaisquer limitações, todas as 
responsabilidades, isentando o SEBRAE/RJ de forma expressa e inquestionável, da 
maneira que por ele solicitada, de qualquer responsabilidade, litígio ou despesa;  

x) prestar esclarecimentos ao SEBRAE/RJ sobre eventuais atos ou fatos noticiados que 
envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação;  

y) responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados 
e prepostos, quando nas dependências do SEBRAE/RJ, ou em qualquer outro local onde 
estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que à respeito, exigir a 
legislação em vigor;  

z) manter entendimento com o SEBRAE/RJ, objetivando evitar interrupções ou paralisações 
na execução dos serviços; 

aa) substituir de imediato, sempre que exigido pelo SEBRAE/RJ, e independentemente de 
justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do 
SEBRAE/RJ na execução dos serviços; e 

bb) cumprir integralmente o Código de Ética do SEBRAE/RJ, disponível no site 

www.sebraerj.com.br. 
 
II – SEBRAE/RJ 

 
a) acompanhar e avaliar a execução do(s) projeto(s); 
b) realizar pesquisa de satisfação e elaborar relatório de monitoramento junto à EMPRESA 

INOVADORA para pagamento de cada etapa do(s) projeto(s) realizado (s) pela 
CONTRATADA; 

c) pagar à CONTRATADA pelos serviços prestados, nos termos deste Contrato; 
d) verificar a comprovação do aporte das contrapartidas financeiras necessárias à 

execução do(s) projeto(s) de inovação empresarial; 
e) analisar, avaliar, rejeitar, aprovar e acompanhar as prestações de contas do projeto 

empresarial de inovação; 

http://www.sebraerj.com.br/


 

 

f) solicitar, sempre que julgar necessário, atualização da regularidade fiscal da 
CONTRATADA; 

g) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA, sobre as irregularidades 
observadas no âmbito deste Contrato; 

h) notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos 
de sua responsabilidade; 

i) comunicar imediata e formalmente à CONTRATADA quando tomar ciência da 
desistência da execução do projeto por parte da EMPRESA INOVADORA; 

j) exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA, notadamente quando 
verificada a falta de zelo e dedicação na execução das tarefas, ou outros 
comportamentos que prejudiquem as atividades e resultados, objeto deste Contrato; e 

k) efetuar os pagamentos na forma e prazos previstos neste Contrato, mediante 
apresentação das respectivas Notas Fiscais de Serviços em conjunto com a 
comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA. 

 
III – EMPRESA INOVADORA 
 

a) acompanhar a prestação do serviço, o cumprimento dos prazos definidos no            
cronograma do(s) projeto(s); 

b) permitir a visita do SEBRAE/RJ para realização de monitoramento e            
acompanhamento do(s) projeto(s) aprovado; 

c) disponibilizar para o SEBRAE/RJ, a qualquer tempo, informações sobre os resultados 
obtidos com os serviços prestados ou sobre a CONTRATADA; 

d) responder às pesquisas de satisfação do serviço realizado e de efetividade pelo 
SEBRAE/RJ, responsabilizando-se pela veracidade e exatidão das respostas; 

e) notificar a  CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

f) isentar o SEBRAE/RJ de quaisquer demandas judiciais ou extrajudiciais decorrentes da 
relação com o CONTRATADA; 

g) apresentar prestação de contas dos desembolsos parciais ou totais dos seus recursos 
financeiros disponibilizados para o(s) projeto(s), conforme contrapartida financeira 
estabelecida para participação no Edital SEBRAE no 01/2016 – Inovação nos Pequenos 
Negócios; 

h) devolver ao SEBRAE/RJ o valor integral por ele disponibilizado para execução do projeto 
em caso de desistência sem justa causa da EMPRESA INOVADORA; e 

i) caso a contrapartida não seja integralmente comprovada, a empresa inovadora deverá 
restituir ao SEBRAE/RJ o valor correspondente à manutenção da proporção do 
investimento no projeto, sem prejuízo da aplicação das multas correspondentes.    
 
Quadro “contrapartida financeira da empresa inovadora e cronograma de apresentação 

da prestação de contas dos desembolsos”. 
 
Parágrafo Primeiro – A EMPRESA INOVADORA e a CONTRATADA obrigam-se a realizar 
apresentação pública, cuja data será agendada pelo SEBRAE/RJ, para demonstrar o resultado 
alcançado com a execução do(s) projeto(s) para a sociedade. 
 
Parágrafo Segundo – Todo e qualquer material de divulgação, com inserção da logomarca do 
SEBRAE/RJ, deverá ser previamente encaminhado ao SEBRAE/RJ para análise e aprovação, 



 

 

sendo certo que o descumprimento dessa obrigação acarretará a aplicação de penalidade à 
CONTRATADA e/ou à EMPRESA INOVADORA. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 
O presente Contrato vigorará por 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério do SEBRAE/RJ, mediante fundamentada 
solicitação da CONTRATADA. 
Parágrafo Único – A CONTRATADA poderá solicitar a prorrogação da vigência deste Contrato 
por meio de correspondência formal ao SEBRAE/RJ, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, sendo certo que nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA após ter 
expirado o prazo de vigência contratual.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  
 
O valor total deste Contrato é de R$xxxxxx (xxxxxxx) e será pago pelo SEBRAE/RJ à 
CONTRATADA em 04 (quatro) parcelas mensais correspondentes a 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor total do(s) projeto(s). 
 
Parágrafo Primeiro – Os pagamentos ficam sujeitos ao cumprimento das seguintes condições: 
 

d) comprovação das entregas, por meio de relatório, definida pela CONTRATADA em 
conjunto com a EMPRESA INOVADORA no cronograma de execução do(s) projeto(s); 

e) realização da pesquisa de satisfação e elaboração do relatório de monitoramento pelo 
SEBRAE/RJ junto à EMPRESA INOVADORA; e 

f) apresentação pela EMPRESA INOVADORA da prestação de contas dos desembolsos 
parciais ou totais dos seus recursos financeiros disponibilizados para o(s) projeto(s), 
conforme contrapartida financeira estabelecida no(s) projeto(s) encaminhado(s) e 
selecionado(s) no Edital SEBRAE no 01/2016 – Inovação nos Pequenos Negócios, 
sendo certo que a não comprovação do aporte de recursos da EMPRESA INOVADORA 
poderá  implicar no cancelamento da execução. 

 
Parágrafo Segundo - As entregas para recebimento de cada parcela deverão ser claras e 
objetivas, de modo a permitir sua validação por parte do gestor do SEBRAE/RJ, de acordo 
com a previsão no projeto e no cronograma. 
 
Parágrafo Terceiro - A aferição dos serviços para efeito de pagamento será realizada por meio 
da avaliação do relatório de conclusão de cada etapa, a ser elaborado e entregue pela 
CONTRATADA ao SEBRAE/RJ no modelo disponilizado por este, e será realizada sempre até o 
dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços, sob a responsabilidade do 
Gestor deste Contrato. 
 
Parágrafo Quarto - O SEBRAE/RJ somente efetuará o pagamento da última parcela após a 
comprovação da efetiva conclusão da execução do(s) projeto(s) e mediante entrega do Termo 
de Conclusão assinado por parte da EMPRESA INOVADORA. 
 
Parágrafo Quinto - Os valores apresentados abaixo se referem aos recursos do SEBRAE/RJ 
disponibilizados para execução do(s) projeto(s): 



 

 

 
QUADRO 

 
Parágrafo Sexto – A emissão da correspondente Nota Fiscal pela CONTRATADA somente 
poderá ocorrer após a verificação do cumprimento integral das obrigações estabelecidas neste 
Contrato. 

 
Parágrafo Sétimo - Os pagamentos serão efetuados mediante depósito na conta corrente 
indicada pela CONTRATADA, após a apresentação Nota Fiscal de prestação de serviços, a qual 
deverá contar com o atesto de conformidade do SEBRAE/RJ. 

 
Parágrafo Oitavo – Os pagamentos somente serão realizados mediante a comprovação da 
regularidade fiscal por parte da CONTRATADA.  
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Parágrafo Nono – Será admitida a entrega de cópia de certidão que tenha sido apresentada 
na fase de credenciamento e ainda esteja em vigor. As certidões vencidas devem ser 
renovadas. 
 
Parágrafo Décimo - Estão incluídos no preço todos os custos necessários para o atendimento 
do objeto contratual, bem como tributos e encargos trabalhistas e quaisquer outros custos ou 
despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação de 
serviços, abrangendo assim todos os custos com materiais e serviços necessários à execução 
do objeto em perfeitas condições de trabalho/uso e a manutenção destas condições durante o 
prazo de vigência contratual. 
 
Parágrafo Décimo Primeiro - Os recursos financeiros para pagamento dos serviços são 
Orçamentários e estão alocados na Unidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxx, no Projeto 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na Ação xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA RETENÇÃO DO PAGAMENTO 
 
O pagamento à CONTRATADA será retido nas seguintes hipóteses: 

 
a) recebimento, pelo SEBRAE/RJ, na qualidade de responsável subsidiário, de reclamação 

trabalhista de empregado da CONTRATADA, pleiteando o pagamento de verbas 
trabalhistas devidas no período em que prestou serviços ao SEBRAE/RJ em decorrência 
da presente contratação; e 
 

b) ausência de comprovação do pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários e 
fiscais quando solicitado pelo SEBRAE/RJ. 

 
Parágrafo Primeiro – Na hipótese prevista na alínea “a”, o valor da retenção corresponderá 
ao valor eventualmente devido pelo SEBRAE/RJ, na qualidade de responsável subsidiário, e 
será apurado por empresa de assessoria em cálculos judiciais trabalhistas CONTRATADA 
pelo SEBRAE/RJ. 

 



 

 

Parágrafo Segundo - Na hipótese prevista na alínea “b”, o valor da retenção corresponderá 
ao valor da verba não comprovada por meio dos documentos exigidos na alínea, além da 
aplicação das penalidades previstas neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO GESTOR 
 
O(a) Gestor(a) deste Contrato responsável por acompanhar a execução dos serviços ora 
contratados, é o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lotado(a) no XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
do SEBRAE/RJ. 
 
Parágrafo Primeiro -  A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao SEBRAE/RJ toda e qualquer 
informação que lhe seja solicitada sobre o objeto deste Contrato, bem como a facilitar a 
fiscalização na execução dos serviços contratados. 
 
Parágrafo Segundo - A fiscalização do SEBRAE/RJ não diminui nem substitui a 
responsabilidade da CONTRATADA, decorrente das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
 
Sem prejuízo das penalidades previstas nas demais Cláusulas deste Contrato, após sua 
assinatura, a CONTRATADA sujeitar-se-à as seguintes penalidades: 

 
a) advertência, para o caso de inexecução injustificada, execução irregular, insatisfatória ou 

defeituosa dos serviços ou descumprimento de quaisquer das condições ou cláusulas 
constantes do Edital ou do Contrato;  

b) multa de 1% (um por cento) sobre o valor total do Contrato, para o caso de inexecução 
injustificada, execução irregular, insatisfatória ou defeituosa dos serviços ou 
descumprimento de quaisquer das condições ou cláusulas constantes do Edital ou deste 
Contrato; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, pela interrupção da 
execução do objeto contratado, sem prévia autorização do SEBRAE/RJ, caracterizando a 
inexecução total do Contrato, independentemente das demais sanções cabíveis; 

d) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato por reincidência ou 
manutenção da inexecução, execução irregular, insatisfatória ou defeituosa dos serviços 
ou descumprimento de quaisquer das condições ou cláusulas constantes do Edital ou 
deste Contrato; 

e) rescisão do Contrato, na hipótese de ocorrer o previsto alínea d, sem prejuízo do 
pagamento das respectivas multas; 

f) na hipótese prevista na alínea e, a CONTRATADA ficará impedida de licitar com o Sistema 
SEBRAE por até 02 (dois) anos.   
 

Parágrafo Primeiro – Caso a contrapartida não seja integralmente comprovada, a EMPRESA 
INOVADORA deverá restituir ao SEBRAE/RJ o valor correspondente à manutenção da 
proporção do investimento no projeto, sem prejuízo da aplicação das multas a seguir, na 
hipótese de não se comprovar a justa causa: 
 
a) advertência, para o caso de descumprimento de quaisquer das condições ou cláusulas 

constantes deste Contrato;  



 

 

b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total de sua contrapartida para execução do 
projeto, para o caso de não pagamento da contrapartida correspondente a cada parcela 
de pagamento à CONTRATADA; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua contrapartida no caso de 
reincidência do não pagamento da contrapartida correspondente; e  

d) rescisão do Contrato, na hipótese de ocorrer o previsto alínea b, sem prejuízo do 
pagamento das respectivas multas. 

 
Parágrafo Segundo - A falta da comprovação da regularidade fiscal pela CONTRATADA a cada 
pagamento, ensejará a aplicação das seguintes penalidades:  
 

I. advertência;  
II. multa de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela, após 2 (duas) advertências; 

 III.       multa de 10 (dez por cento) sobre o valor da parcela no caso de reincidência; e 
 IV.       rescisão unilateral do Contrato pelo SEBRAE/RJ, após aplicação de 3 (três) multas. 
 
Parágrafo Terceiro - As multas serão recolhidas diretamente à Tesouraria do SEBRAE/RJ, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua comunicação, poderão ser 
descontadas de eventuais créditos da CONTRATADA com o SEBRAE/RJ, ou ainda, quando for 
o caso, cobradas judicialmente. 
 
Parágrafo Quarto  - A CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação da aplicação da penalidade. 
 
Parágrafo Quinto - As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 
 
O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação 
ou interpelação judicial, no caso de inadimplemento de qualquer de suas cláusulas ou 
condições, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento, e em 
especial por: 
 
I. Não-cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas pactuadas, especificações ou 

prazos; 
II. Subcontratação total do objeto deste Contrato sem prévia autorização do SEBRAE/RJ, 

associação da CONTRATADA com outrem, cessão ou transferência total ou parcial do 
serviço a terceiros, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa 
execução deste instrumento; 

III. Lentidão do seu cumprimento, levando o SEBRAE/RJ a comprovar impossibilidade de 
prestação dos serviços na forma CONTRATADA; 

IV. Desatendimento das orientações regulares das pessoas designadas para acompanhar e 
fiscalizar a execução deste Contrato; 

V. Cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato; 
VI. Decretação de falência; 
VII. Dissolução da empresa; 
VIII. Paralisação dos serviços sem justa causa; 



 

 

IX. Protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão que 
caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

X. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento; 
XI. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior regulamente comprovado e que impeça 

da execução deste Contrato; e 
XII. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 

prejudique a execução do Contrato. 

Parágrafo Único – Em qualquer das hipóteses acima referidas, a CONTRATADA deverá reparar 
integralmente os prejuízos causados ao SEBRAE/RJ, independente de aplicação das 
penalidades previstas neste instrumento, que poderão ser aplicadas no todo ou em parte, a 
critério exclusivo do SEBRAE/RJ. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO 
 
A assinatura deste Contrato importa na afirmativa, pela CONTRATADA, da inexistência de 
impedimento de qualquer natureza para o estabelecimento da relação jurídica com o 
SEBRAE/RJ, o mesmo se aplicando à EMPRESA INOVADORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
 
Todo e qualquer comunicado (aviso, reclamação, notificação, dentre outros) entre as partes 
será realizado por meio do e-mail do gestor deste Contrato, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, do preposto 
da CONTRATADA ______________ e do representante da EMPRESA INOVADORA, 
____________________________. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CONDUTA ANTICORRUPÇÃO 

 

As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste Contrato, ora aditado, de 
forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE previstos no art. 2º 
do seu Regulamento de Licitações e de Contratos. 
 
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos 
que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE. 
 
Parágrafo Segundo – Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a 
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto 
por conta própria quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, 
vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam 
prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta 
quanto ao objeto deste Contrato, ora aditado, ou de outra forma que não relacionada a este 
Contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma 
forma. 
 
Parágrafo Terceiro – As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os 
deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que 
estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste 
Contrato, ora aditado. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 
O SEBRAE/RJ não requererá a titularidade e também não reivindicará a participação nos 
eventuais proveitos econômicos decorrentes dos direitos de propriedade intelectual da 
execução do(s) projeto(s). 
 
Parágrafo Primeiro - Toda nova propriedade intelectual ou protótipos eventualmente gerados 
no decorrer da execução do(s) projeto(s) serão de propriedade da EMPRESA INOVADORA, 
exceto se houver acordo prévio com a CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo - Eventual acordo sobre a propriedade intelectual entre a EMPRESA 
INOVADORA e a CONTRATADA deverá ser encaminhado ao SEBRAE/RJ, observando-se que a 
soma dos recursos aportados pelo SEBRAE/RJ e pela EMPRESA INOVADORA no(s) projeto(s) 
sejam proporcionalmente considerados na divisão dos direitos de propriedade intelectual em 
favor da EMPRESA INOVADORA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DOS ANEXOS 
 
Constituem parte integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, os seguintes 
documentos: 
 

1) xxxxxxx 
2) xxxxxxxx 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, excluindo qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja para dirimir eventuais questões oriundas da interpretação ou da 
execução deste Contrato. 
 
E, assim, justas e acordadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor 
e forma, para um só efeito de direito, juntamente com as testemunhas abaixo.  
 

Rio de Janeiro, em  xx de xxxxxxxx de 2017. 
 
Pelo SEBRAE/RJ 
 
__________________________  ___________________________ 
Diretor Superintendente   Diretor 
 
Gestor do Contrato (SEBRAE/RJ) 
 
__________________________ 
 
Pela CONTRATADA 
 
__________________________ 
(representante legal) 
 



 

 

Pela EMPRESA INOVADORA 
 
___________________________ 
(representante legal) 
 
TESTEMUNHAS 
 
Nome       Nome 
CPF      CPF 

 


