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PREÂMBULO 
 

EDITAL DE CADASTRAMENTO SEBRAE/RN N° 04/2018 
 

I. O SEBRAE/RN – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do 
Norte, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a 
forma de serviço social autônomo, com sede na Av. Lima e Silva, n° 76, Lagoa Nova, 
Natal/RN, CEP: 59.075-710, inscrito no CNPJ n° 08.060.774/0001-10, através da 
Unidade de Inovação e Tecnologia, torna pública a abertura, a partir de 16 de julho 
de 2018, das inscrições para CADASTRAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA 
REALIZAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, com o objetivo de 
integrar o CADASTRO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS para 
o  SEBRAEtec no Rio Grande do Norte, na forma estabelecida neste Edital, com base 
no artigo 43 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE – 
Resolução CDN n° 213/2011, publicada no DOU de n° 100, de 26 de maio de 2011. 

II. O presente Edital e seus anexos estão disponíveis no site do SEBRAE/RN 
www.rn.sebrae.com.br em Licitações e Editais. 

III. Este Edital ficará aberto no período de 16 de julho a 16 de outubro de 2018, podendo 
ser interrompido e/ou complementado a qualquer tempo, por interesse do 
SEBRAE/RN, desde que justificado tecnicamente. 

IV. Este Edital substitui e/ou complementa regras de Editais anteriores e tem como um 
de seus anexos o Caderno Técnico do SEBRAEtec - Serviços Tecnológicos e de 
Inovação (ANEXO I), que contempla as áreas de atuação para a execução dos serviços 
pretendidos. 

V.   A Ficha de Cadastramento da Pessoa Jurídica, prevista no ANEXO II deste Edital, estará 
disponível no site www.rn.sebrae.com.br, devendo os respectivos documentos serem 
postados exclusivamente pelos Correios para o endereço constante no item 4.1. 

VI. O SEBRAE/RN não assegura qualquer demanda de prestação de serviços para as 
pessoas jurídicas que vierem a ser cadastradas. A convocação da empresa para 
prestação de serviços tecnológicos somente se dará quando da existência de 
demandas, mediante avaliação pelos Gestores de Projetos. 

VII. Cada uma das pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços às micro e pequenas 
empresas enquadradas no SEBRAEtec, nas condições estabelecidas no Regulamento 
Nacional e neste Edital, terá o seu cadastramento formalizado mediante contrato 
específico, conforme Item 6 deste Edital. 

VIII. Este Edital atende exclusivamente às demandas do SEBRAE/RN no Estado do Rio 
Grande do Norte. 

IX.     Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente Edital deverá ser feito por 
escrito e, exclusivamente, através do e-mail sebraetec@rn.sebrae.com.br. 

X. Os resultados serão publicados exclusivamente no site do SEBRAE/RN 
www.rn.sebrae.com.br . 

XI. Na hipótese de haver alguma inconsistência no site, será enviado um comunicado 
diretamente para o e-mail informado na Ficha de Cadastro da Pessoa Jurídica.  

 
 

mailto:sebraetec@rn.sebrae.com.br
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1.  OBJETIVO 
 

O presente Edital objetiva cadastrar pessoas jurídicas, com competências nas áreas e 
sub-áreas descritas no ANEXO I, habilitando-as para prestar serviços nas áreas de 
tecnologia e inovação aos pequenos negócios, por meio do SEBRAEtec no Estado do Rio 
Grande do Norte. 
 

1.1 DA DEFINIÇÃO DO SEBRAETEC 
 

1.1.1 O SEBRAEtec tem por objetivo garantir ao seu público-alvo o acesso subsidiado a 
serviços tecnológicos e de inovação, visando a melhoria de processos, produtos e 
serviços, ou a introdução de inovações nas empresas e mercados. 
 
1.1.2 O SEBRAEtec é um Produto Nacional operacionalizado pelo SEBRAE/RN por meio 
de seus Projetos de Atendimento e Atividades, responsáveis pela contratação e 
execução física e financeira do Programa. 
 
1.1.3 São público do SEBRAEtec os clientes do Sistema SEBRAE com CNPJ que fature até 
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) por ano enquadrados como MEI, 
ME, EPP e Produtores Rurais (que possuam inscrição estadual de produtor, Número do 
Imóvel Rural na Receita Federal - NIRF ou Declaração de Aptidão - DAP ao Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF). Soma-se ao grupo de 
produtores rurais os pescadores com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA. 
 
1.1.4 O atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI) está limitado a 20% 
(vinte por cento) do total de empresas atendidas pelo SEBRAEtec no Estado do Rio 
Grande do Norte por ano. 
 

1.2 DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO 
 

1.2.1 O SEBRAEtec é constituído pelas seguintes Modalidades de Atendimento, 
definidas a partir do resultado que se propõem a obter: 
 

a) ORIENTAÇÃO: serviços de baixa complexidade tecnológica para orientar a 
empresa na melhoria de seu processo produtivo e/ou no ajustamento deste às 
exigências legais; 
b) ADEQUAÇÃO: serviços de média e alta complexidade tecnológica para 
adequar a empresa às exigências legais e/ou demandas do mercado, aperfeiçoar 
ou alterar de forma significativa os seus produtos/serviços ou processo 
produtivo. 
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1.2.2  Os atendimentos do SEBRAEtec no SEBRAE/RN, em cada uma das Modalidades 
e Serviços, obedecerão os parâmetros e valores estabelecidos nos Quadros 01 e 02., 
especificados na Matriz de Serviços constante no ANEXO I deste Edital. 
 

Quadro 01: Modalidade e teto em reais por tipo de serviços conforme parâmetros 
estabelecidos no Regulamento Nacional. 
 

   
 

    

Modalidade  Tipos de Serviços Valor Máximo (R$) (*) 
 
 

 
ORIENTAÇÃO 

Clínica tecnológica 10.000,00 

Curso tecnológico 20.000,00 

Diagnóstico tecnológico 10.000,00 

Oficina Tecnológica 10.000,00 

Prospecção Tecnológica 5.000,00 

Serviços Metrológicos 10.000,00 

 
 

ADEQUAÇÃO 

Aperfeiçoamento tecnológico 30.000,00 

Certificação 30.000,00 

Desenvolvimento Tecnológico 30.000,00 

Prototipagem  30.000,00 

(*) Valor máximo por CNPJ para os serviços permitidos no Caderno Técnico e que não constem no 
Quadro 02. 
 

Quadro 02: Áreas Temáticas, subáreas e valores máximo por subdivisão na modalidade 
ADEQUAÇÃO para os dos tipos de serviços mais demandados no SEBRAE RN. 
 

ÁREA  
 

SUBÁREA 
 

SERVIÇOS (**) 
Valor Máximo 

(R$) (***) 

DESIGN  

DESIGN DE 
AMBIENTE  

Design de Ambiente  15.000,00 

DESIGN DE 
COMUNICAÇÃO  

Design de Identidade Visual - marca, 
papelaria coorporativa (Papel Timbrado, 
cartão, envelope e pasta de propostas) e 
fardamento 

4.000,00 

Design de Embalagem (Rótulo (s), 
Aplicações em Embalagens Existentes) 

6.000,00 

Design de Sinalização  7.500,00 

DESIGN DE 
PRODUTO  

Design de Embalagem (Estrutura) 15.000,00 

Design de produtos intermediários e finais 20.000,00 

Planejamento e desenvolvimento de 
coleções 

15.000,00 

 
 
 

EVTE 
Estudo de viabilidade técnico-econômica 
de projetos conforme página 43 do 
ANEXO I deste Edital. 

15.000,00 
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INOVAÇÃO  
 
 

GESTÃO DA 
INOVAÇÃO 

Desenvolvimento e implantação da 
sistematização de processos de gestão 
específicos para dirigir e controlar o 
desenvolvimento de inovações na 
empresa 

15.000,00 

TECNOLOGIAS DE 
PRODUTOS, 
PROCESSOS E 
SERVIÇOS 

Desenvolvimento de novas tecnologias de 
produtos, serviços ou processos com o 
objetivo de integrar os esforços para gerar 
inovações na empresa  

30.000,00 

PRODUTIVIDADE 

AUTOMAÇÃO DO 
PROCESSO 
PRODUTIVO 

Consultoria para implantação de sistemas 
de automação (desenvolvimento de 
software serão autorizados mediante 
análise prévia da complexidade x prazo 
para conclusão). 
Atenção para as vedações na página 29 do 
ANEXO I deste Edital. 

15.000,00 

CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 

Consultoria de gestão de estoques 8.000,00 

Consultoria para elaboração de fluxo de 
processos de produção e logística 

15.000,00 

MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE 
PRODUÇÃO 

Mapeamento e melhoria de processos 15.000,00 

Planejamento, programação e controle da 
produção (PCP) 

7.500,00 

Indicadores de desempenho da produção 5.000,00 

Consultoria para organização do ambiente 
de trabalho e melhoria de layout 

10.000,00 

PROPRIEDADE 
INTELECTUAL 

MARCAS 

Etapas apoiadas: 
1. Pesquisa do Nome (Marca) 
2. Cadastro (Nominativa, figurativa 

ou Mista); 
3. Retirada da GRU e envio para o 

Cliente; 
4. Envio do Processo/Protocolo para 

o cliente; 
5. Orientar o cliente quanto ao 

processo de acompanhamento. 

1.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE 

Auditoria para certificação de sistemas de 
gestão. 

15.000,00 

Auditoria para certificação no Programa 
Brasileiro de Produtividade e Qualidade 
do Habitat PBPQ-H. 

5.000,00 

Auditoria para certificação  MPS BR 12.000,00 

Auditoria para certificação de fabricação 
de telhas cerâmicas - PSQ                                                          

5.000,00 

Auditoria para certificação de produtos 
orgânicos 

12.000,00 
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QUALIDADE 

Auditoria para Declaração de 
conformidade com o Programa Alimentos 
Seguros - PAS 

3.000,00 

NORMALIZAÇÃO/ 
REGULAMENTA-
ÇÃO TÉCNICA 

Consultoria para a estruturação do 
sistema da qualidade, conforme os 
requisitos da ISO ou OHSAS 

15.000,00 

Consultoria para implantação do 
Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H) 

15.000,00 

Consultoria para a implantação do 
Programa Setorial da Qualidade (PSQ 
Cerâmica) 

15.000,00 

Consultoria para diagnósticos frente ao 
modelo MPS BR 

15.000,00 

Consultoria para adequação de produtos, 
processos, serviços e sistemas de gestão a 
normas e/ou regulamentos técnicos 

15.000,00 

METROLOGIA 

Avaliação de tempo de vida de prateleira e 
análise laboratorial 

10.000,00 

Ensaios de materiais e produtos 10.000,00 

SUSTENTABILID
ADE 

ÁGUA 
Consultorias que visam à eficiência hídrica 
na empresa ou propriedade rural 

15.000,00 

ENERGIA 

Consultorias que visam à eficiência 
energética na empresa ou propriedade 
rural 

15.000,00 

Consultoria para o aumento da eficiência 
no uso da energia elétrica  

12.000,00 

GESTÃO DA 
SUSTENTABILIDADE 

Consultoria para licenciamento ambiental 15.000,00 

Elaboração de plano e implantação de 
programas de gestão ambiental 

12.000,00 

Elaboração do PPRA – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO – 
Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional 

5.000,00 

QUALIDADE DO AR 

Consultoria para adequação dos processos 
da empresa para prevenção, combate e 
redução das emissões de poluentes e dos 
efeitos da degradação do ambiente 
atmosférico 

15.000,00 

Relatório de emissões atmosféricas 8.000,00 

RESÍDUOS 
Consultoria que visa o gerenciamento de 
resíduos sólidos ou líquidos gerados a 
partir da atividade produtiva 

15.000,00 

SERVIÇOS 
DIGITAIS  

E-COMMERCE 
Modelo de comércio que utiliza como 
base plataformas eletrônicas, como 
computadores, smartphones, tablets, 

20.000,00 
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entre outras, para operações de compra 
e/ou venda de produtos e/ou serviços, 
realizados por meio de ambiente virtual 
(internet) 

SERVIÇOS ON-LINE  

Site Institucional - Baixa Complexidade 
(dados básicos a fim de marcar a presença 
digital)  

5.000,00 

Site - Média Complexidade (necessita de 
um grau maior de exigência com o cliente 
e peças mais elaboradas) 

8.000,00 

Site - Alta Complexidade (necessita de um 
grau maior de exigência com o cliente e 
peças mais elaboradas, com visão de 
futuro e pretensões de expansão e 
crescimento) 

15.000,00 

Planejamento para atuação em mídias 
sociais  

8.000,00 

Desenvolvimento de Aplicativos  15.000,00 

 
(**) Serviços mais demandados via SEBRAEtec no Rio Grande do Norte na Modalidade 
Adequação. Caso a demanda/necessidade do cliente apresente mais de um tipo de serviço 
dentro da mesma temática, somam-se os valores por serviço, não ultrapassando o teto máximo 
permitido em Aperfeiçoamento Tecnológico (R$ 30.000,00).  

 
(***) Valor máximo por CNPJ. 

 

1.2.3 Os serviços descritos no Quadro 02 não excluem a utilização de outros tipos de 
serviços permitidos no Caderno Técnico, ANEXO I deste Edital, desde que analisado 
previamente pela Coordenação Estadual do SEBRAEtec, bem como não contrarie 
nenhuma regra ou qualquer outro normativo do SEBRAE. 
 
1.2.4 O acesso ao SEBRAEtec pelas EMPRESAS DEMANDANTES será limitado a 3 (três) 
serviços na Modalidade ADEQUAÇÃO no mesmo ano. Na modalidade ORIENTAÇÃO, não 
há restrição de quantidade de atendimento. 
 
1.2.5 Quanto ao valor da hora-técnica para efeito de orçamento das propostas por 
modalidade, deve ser considerado: 
 

a) Modalidades Orientação e Adequação: Valor de R$ 80,00 (oitenta reais) a 
hora-técnica + R$ 0,80 (oitenta centavos) por quilometro rodado (quando ocorrer 
deslocamento entre cidades). 
b) As empresas cadastradas no SEBRAEtec receberão instruções específicas, em 
momento oportuno, sobre como emitir os documentos para cobrança dos 
serviços prestados. 
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1.3 DO SUBSÍDIO 
 
1.3.1 O acesso aos serviços ofertados pelo SEBRAEtec será subsidiado pelo SEBRAE/RN 
da seguinte forma: 
 

a) O SEBRAE/RN subsidiará 70% do valor do serviço aprovado para a EMPRESA 
DEMANDANTE. 
b) A EMPRESA DEMANDANTE e/ou PARCEIROS deverão arcar com o valor 
correspondente a 30% do serviço aprovado. 
c) A soma do subsídio ofertado pelo SEBRAE/RN (item a) somado à composição 
da contrapartida (item b) não poderá exceder o limite de 100% do valor do serviço 
contratado. 

 
1.4 DOS ATORES E DAS RESPONSABILIDADES 

 
1.4.1 O SEBRAE Nacional é responsável pela definição das diretrizes nacionais e pela 
Coordenação Geral do SEBRAEtec. 
 
1.4.2 O SEBRAE/RN é responsável pela gestão estadual do SEBRAEtec, sua 
operacionalização e correto cumprimento do Regulamento em seu Estado. 

 
1.4.3 Os Analistas Técnicos do SEBRAE/RN são responsáveis pela contratação e 
execução física e financeira do Programa. 
 
1.4.4 As PRESTADORAS DE SERVIÇOS, pessoas jurídicas com qualificação técnica nas 
áreas dispostas no Caderno Técnico do SEBRAEtec vigente, são responsáveis pela 
prestação dos serviços previstos no SEBRAEtec às EMPRESAS DEMANDANTES. 
 
1.4.5 . As EMPRESAS DEMANDANTES são pessoas jurídicas enquadradas como clientes 
do SEBRAE, nos termos do item 1.1.3 deste Edital, que solicitam ao SEBRAE/RN acesso 
a serviços de inovação e tecnologia que compõem o SEBRAEtec, contidos no Caderno 
Técnico. 
 
1.5 DAS VEDAÇÕES 
 
1.5.1 É vedado o uso do SEBRAEtec para prestação de serviços de gestão empresarial, 
acesso a mercado ou qualquer outra temática não inserida no campo de tecnologia e 
inovação aplicados a produtos, serviços e processos produtivos, descritos no Caderno 
Técnico.  
 
1.5.2 É vedado o atendimento a Potencial Empresário, Potencial Empreendedor e a 
Empresas de Médio e Grande Porte por meio do SEBRAEtec, conforme critério de 
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faturamento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 
alterações.  
 
1.5.3 É vedada a divulgação pública do SEBRAEtec pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS, 
por meios eletrônicos, impressos, sites ou qualquer outro meio de divulgação.  
 
1.5.4 É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS qualificadas como entidades privadas 
com fins lucrativos prestar serviços no Estado quando em seu quadro societário 
existirem:  

a) empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal 
ou integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/RN do qual pretendem prestar 
serviço;  
b) cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade até 3º grau, de empregados, dirigentes e 
conselheiros do SEBRAE/UF do qual pretendem prestar serviço.  

 
1.5.5 É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS, quando contratadas para os serviços do 
SEBRAEtec, arcarem com a contrapartida, integral ou parcial, da EMPRESA 
DEMANDANTE destes serviços tecnológicos. 
 
1.5.6 É vedado empregado ou dirigente de quaisquer das Prestadoras de Serviços ao 
mesmo tempo operacionalmente vinculadas, participar do processo de acolhimento de 
proposta quando este for Demandante do Serviço.  
 
1.6 DAS OBRIGAÇÕES 
 
1.6.1  São obrigações do SEBRAE Nacional: 

a) definir as estratégias, diretrizes e normas do SEBRAEtec;  
b) coordenar a execução do SEBRAEtec em âmbito nacional;  
c) avaliar e aprovar os recursos financeiros solicitados e as metas físicas propostas 
por suas Unidades de Atendimento e pelos SEBRAE/UF para a prestação de 
serviços previstos no SEBRAEtec;  
d) articular parcerias com entidades públicas e privadas em nível nacional;  
e) contratar, em casos especiais, a prestação de serviços tecnológicos e de 
inovação para atendimento a demandas e prioridades estratégicas nacionais;  
f) avaliar resultados e propor melhorias no SEBRAEtec;  
g) cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 
1.6.2  São obrigações do SEBRAE/RN: 

a) coordenar a execução do SEBRAEtec em âmbito estadual, realizar suas 
atividades de gestão e monitoramento, definindo profissionais dedicados às 
atividades de avaliação dos serviços prestados; 
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b) definir estratégia estadual de atuação do SEBRAEtec, considerando suas 
prioridades e diretrizes, assim como os entraves tecnológicos a serem superados 
pelos setores e empresas atendidas;  

c) propor ao SEBRAE Nacional projetos de execução estadual do  SEBRAEtec;  
d) articular parcerias com entidades públicas e privadas em nível estadual; 
e) disponibilizar ao SEBRAE Nacional, por meio de integração entre o sistema 

informatizado do SEBRAE/RN e do SEBRAE Nacional ou pela forma de 
disponibilização dos dados exigida pelo SEBRAE Nacional, informações sobre as 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS estaduais e dados sobre todos os atendimentos 
realizados conforme detalhamentos requisitados pelo SEBRAE Nacional; 

f) definir subdivisão dos serviços tecnológicos e subtetos máximos de valores 
financeiros para operação do SEBRAEtec na esfera estadual;  

g) zelar pela qualificação dos profissionais do SEBRAE/RN que operam ou atuam 
com o SEBRAEtec, buscando sempre capacitação de seus profissionais;  

h) contratar serviços tecnológicos e de inovação para atendimento às EMPRESAS 
DEMANDANTES conforme a modalidade, tipo de serviço, área temática e 
subárea temática definidos para operação do SEBRAEtec; 

i) verificar a conformidade entre as entregas previstas na proposta ou projeto e o 
constante no relatório parcial ou final apresentado pelas PRESTADORAS DE 
SERVIÇOS;  

j) avaliar a prestação dos serviços realizados pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS por 
meio do SEBRAEtec; 

k) cumprir e fazer cumprir este Regulamento e o Regulamento de Licitações e 
Contratos do Sistema SEBRAE;  

l) encaminhar ao SEBRAE Nacional relatório de execução do SEBRAEtec no Estado 
sob sua jurisdição, conforme modelo disponibilizado pelo SEBRAE Nacional, 
sempre que solicitado. 

 
1.6.3  São obrigações das PRESTADORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS: 

a) prestar os serviços tecnológicos e de inovação aprovados e emitir documento 
fiscal de recebimento, dentro dos prazos e valores estabelecidos;  

b) garantir a qualidade dos serviços prestados;  
c) corrigir e solucionar eventuais irregularidades ou inadequações decorrentes da 

prestação de serviços tecnológicos e de inovação pelo SEBRAEtec, sem ônus para 
o SEBRAE/RN nem para as EMPRESAS DEMANDANTES;  

d) devolver os recursos financeiros ao SEBRAE/RN, em valores totais ou parciais, 
nos casos de cancelamento ou desistência dos serviços, quando for o caso;  

e) disponibilizar ao SEBRAE/RN, a qualquer momento, informações sobre a 
prestação dos serviços;  

f) cumprir os prazos contratuais e, quando necessário, propor a reprogramação 
justificada do cronograma de prestação de serviços;  
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g) cumprir este Regulamento e os contratos de serviços firmados com o 
SEBRAE/RN;  

h) responsabilizar-se por ressarcir integralmente ao SEBRAE Nacional e/ou ao 
SEBRAE/RN, devidamente atualizados, quaisquer valores que este 
eventualmente seja compelido a pagar em razão de condenações em processos 
judiciais relacionados à execução da prestação dos serviços;  

i) garantir a confidencialidade das informações obtidas durante a prestação dos 
serviços;  

j) cumprir, fielmente, as obrigações assumidas no contrato, de modo que os 
serviços contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob 
sua inteira responsabilidade;  

k) responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/RN, à EMPRESA 
DEMANDANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, na execução 
dos serviços de que trata o presente. 

 
1.6.4  São obrigações das EMPRESAS DEMANDANTES: 

a) avaliar as entregas de trabalhos realizadas pela PRESTADORA DE SERVIÇOS 
(parcial ou final);  

b) responsabilizar-se pelo efetivo pagamento de sua contrapartida ao SEBRAE/RN;  
c) disponibilizar ao SEBRAE Nacional e ao SEBRAE/RN, a qualquer tempo, 

informações sobre os serviços prestados, sobre os resultados obtidos ou sobre a 
PRESTADORA DE SERVIÇOS contratada pelo SEBRAE/RN por meio do SEBRAEtec;  

d) cumprir este Edital;  
e) responsabilizar-se para que a utilização dos recursos na prestação de serviços 

não seja indevida ou desnecessária;  
f) responder as pesquisas de satisfação dos serviços prestados e da efetividade do 

SEBRAEtec realizadas pelo SEBRAE/RN e/ou pelo Sistema SEBRAE, 
responsabilizando-se pela veracidade, exatidão e completude das respostas. 

 
2 CONDIÇÕES PARA CADASTRAMENTO 
 
2.1 Poderão se cadastrar Pessoas Jurídicas legalmente constituídas no País, operando 
nos termos da legislação vigente há, pelo menos, 1 (um) ano, ano cuja finalidade e 
ramo de atuação permitam a realização de serviços tecnológicos e/ou inovação, 
objeto deste Edital de Cadastramento. 
 
2.2 Não será admitida a participação de pessoa jurídica reunida em consórcio ou em 

situações que se enquadrem nas hipóteses previstas no subitem 7.2 deste Edital. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CADASTRAMENTO N° 04/2018 
 

12 
 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CADASTRAMENTO 
 

ETAPAS CRONOGRAMA 

 Etapa 1 – Inscrição 
 Preenchimento da Ficha de Cadastramento 
(ANEXO II) e envio de documentação, conforme 
Item 4 do Edital, acompanhada da Lista de 
Verificação (ANEXO V) 

16 de julho até 16 de outubro 
de 2018 

 Etapa 2 – Avaliação das Fichas de 
Cadastramento e documentação 

Até 30 dias úteis após data de 
postagem dos documentos 
solicitados na Etapa 1 

 Etapa 3 – Divulgação do resultado da avaliação  
Até 30 dias úteis após a data 
de postagem dos documentos 
solicitados na Etapa 1 

 Etapa 4 - Prazo para recurso (É permitido 
entrar com recurso apenas uma única vez) 

Até 15 dias úteis após a data 
de divulgação do resultado* 
da avaliação. 

 Etapa 5 - Divulgação do resultado final 
 

Até 15 dias úteis após a data 
de recebimento do recurso. 

 
* Os resultados serão publicados exclusivamente no Portal do SEBRAE/RN 
www.rn.sebrae.com.br em Licitações e Editais. Na hipótese de haver alguma 
inconsistência no portal, será enviado um comunicado diretamente para o e-mail 
informado na Ficha de Cadastro da Pessoa Jurídica. 
 
4. INSCRIÇÃO 
 
4.1 Para efetuar a inscrição no Cadastro, a empresa terá que postar a documentação 
exclusivamente pelos Correios para o SEBRAE/RN, conforme endereço e instruções no 
quadro abaixo, os seguintes itens: 
 

Na parte frontal do envelope: 

SEBRAE/RN 
Unidade de Inovação e Tecnologia 
Cadastramento SEBRAEtec – Edital N°04/2018 
Av. Lima e Silva, 76 – Lagoa Nova   
Natal/RN – CEP: 59075-710 

No verso do envelope: 

Razão social, Nome Fantasia da empresa e Endereço 
completo 

 

http://www.rn.sebrae.com.br/
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4.1.1 Ficha de Cadastramento da Pessoa Jurídica, constante do ANEXO II do Edital, 
preenchida e assinada pelo representante legal, com poderes devidamente constituídos 
por documento formal e legalmente válido. 
 
4.1.2 Cópia autenticada e atualizada do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento 
do Empresário, com suas respectivas alterações e cuja atividade pleiteada no 
cadastramento esteja expressamente prevista em seu objeto social. 

 
4.1.3 Para cada tipo de serviço, as pessoas jurídicas deverão comprovar o CNAE 
correspondente, senão vejamos: 

 
4.1.3.1 Para CLÍNICA TECNOLÓGICA, DIAGNÓSTICO, PROSPECÇÃO 
TECNOLÓGICA, APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO e DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO, CNAE de consultoria; 

 
4.1.3.2 Para CURSO e OFICINA TECNOLÓGICA, CNAE de treinamento; 

 
4.1.3.3 Para SERVIÇOS METROLÓGICOS, CNAE de consultoria relacionado a 
atividades científicas e técnicas; 

 
4.1.3.4 Para CERTIFICAÇÃO, CNAE de consultoria e/ou auditoria relacionado a 
atividades científicas e técnicas; 
 

4.1.4 Não poderão se candidatar para este cadastramento pessoas jurídicas 
enquadradas como Microempreendedor Individual – MEI; 
 
4.1.5  Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a 
pessoa jurídica (cópias autenticadas em cartório);  
 
4.1.6 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, 
podendo ser extraído da Internet ou cópia autenticada em cartório; 
 
4.1.7 Prova de inscrição nos cadastros estadual ou municipal de contribuintes, se 
houver, podendo ser extraído da Internet, quando for o caso, desde que se apresente a 
autenticidade da certidão ou cópia autenticada em cartório; 
 
4.1.8  Prova de regularidade quanto a tributos e/ou contribuição junto: 

a) à Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF). 

 
4.1.9  Cópia autenticada de documento de identificação dos responsáveis legais, 
podendo ser quaisquer um dos listados abaixo: 
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a) cédula de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública; 
b) carteira funcional expedida por órgão público, reconhecida por lei federal como 

documento de identidade válido em todo território nacional; 
c) carteira de identidade expedida por comando militar, ex-ministério militar, pelo 

Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar; 
d) passaporte brasileiro válido; 
e) carteira nacional de habilitação expedida pelo DETRAN; 
f) carteira de identidade expedida por órgão fiscalizador do exercício de profissão 

regulamentada por lei; ou 
g) carteira de trabalho e previdência social-CTPS. 

 
4.1.10  Atestados de Capacidade Técnica, observando o modelo constante no ANEXO III, 
emitido em papel timbrado da empresa emitente (empresa para a qual se prestou o 
serviço) por pelo menos 2 (duas) pessoas jurídicas em cada uma da(s) sub área(s) de 
competência(s) pretendida(s) e detalhando os tipos de serviços executados. Não serão 
aceitos atestados de capacidade técnica emitidos pelo Sistema SEBRAE, bem como 
emitidos de uma Instituição do Sistema S para outra também componente do próprio 
Sistema S. Serão considerados apenas atestados legíveis, originais ou cópias 
autenticadas em cartório.  
 
4.1.11 Para as áreas de Propriedade Intelectual e Sustentabilidade, juntamente com os 
Atestados de Capacidade Técnica, devem apresentar como evidência os protocolos dos 
Órgãos competentes. 
 
4.1.12 Quando o serviço selecionado for de auditoria para certificação nas normas de 
sistema de gestão e normas de certificação de produtos, a comprovação deverá ser feita 
através de cópia autenticada de documentos de registro emitidos pelo Organismo 
Acreditador. 
 
4.1.13 Portfólio (com imagem, se aplicável) dos serviços prestados pela empresa.  
 
4.1.14 Declaração de opção assinada (ANEXO VI), caso a pessoa jurídica candidata faça 
parte do Sistema de Gestão de Credenciados-SGC do SEBRAE e opte em prestar serviços 
exclusivamente ao SEBRAEtec. 
 
4.1.15 Currículo dos membros da equipe da empresa candidata que atuarão 
diretamente na prestação do serviço. 

 
4.1.16 Declaração de inexistência de trabalho escravo e exploração de mão de obra 
infantil e adolescente (ANEXO VII). 

 
4.1.17 Declaração de fato impeditivo da habilitação (ANEXO IX). 
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4.1.18 Declaração de inexistência de participação de Dirigentes ou Empregados do 
SEBRAE RN na composição societária da Empresa Cadastrada.  (ANEXO X). 

 
4.1.9 Declaração de inexistência de parentesco até o terceiro grau com empregado 
e/ou dirigente do Sistema SEBRAE (ANEXO XI). 
 
4.2 Os documentos obtidos através da Internet não necessitam de autenticação em 
cartório, desde que se apresente a autenticidade da certidão e estejam com prazo de 
validade atualizado. 
 
4.3 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em detrimento 
à substituição dos documentos exigidos. 
 
4.4 Somente serão consideradas válidas as inscrições que vierem com todos os 
documentos solicitados e com informações suficientes que permitam a análise pela 
Comissão de Avaliação deste Edital. 
 
4.5  O cadastramento é especifico para atuar no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
4.6 O SEBRAE/RN não assegura demanda a nenhuma pessoa jurídica cadastrada. 
 
4.7 As Prestadoras de Serviços já cadastradas em Editais anteriores, poderão solicitar, a 
qualquer tempo, a inclusão de uma nova área temática, subtema ou serviço do 
SEBRAEtec. O processo de solicitação se dará por meio de preenchimento da Ficha de 
Cadastro constante no ANEXO II deste Edital e da apresentação do portfólio atualizado 
e dos Atestados de capacidade técnica, observando o modelo constante no ANEXO III, 
emitido em papel timbrado por pelo menos 2 (duas) pessoas jurídicas em cada uma 
da(s) sub área(s) de competência(s) pretendida(s) e detalhando os tipos de serviços 
executados, conforme descrito no item 4.1.10. 
 
4.8 . Toda documentação enviada ficará de posse do SEBRAE/RN.  
 
5. AVALIAÇÃO DOCUMENTAL REFERENTE AO CREDENCIAMENTO 
 
5.1 A Diretoria Executiva do SEBRAE/RN constituirá comissão para avaliação da 
documentação. 
 
5.2 A Avaliação consistirá na análise dos documentos encaminhados pelas pessoas 
jurídicas interessadas em atuar no SEBRAEtec, conforme item 4. 
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5.3 Fica a critério do SEBRAE/RN a visita técnica a pessoa jurídica para comprovação “in 
loco” das informações declaradas na Ficha de Cadastramento, bem como visitas às 
empresas que atestarem a capacidade técnica. 
 
5.4  Estarão desclassificadas as pessoas jurídicas que não cumprirem os requisitos para 
a inscrição no cadastro, as exigências documentais ou não apresentarem documentação 
apta a demonstrar competência técnica reconhecida, infraestrutura e capacidade de 
execução da candidata para atender as demandas de serviços tecnológicos e/ou de 
inovação dos clientes do SEBRAE/RN. 
 
5.5 As pessoas jurídicas que tiverem sua documentação aprovada pela Comissão de 
Avaliação estarão aptas a integrar o CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS 
DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO do SEBRAEtec no Estado do Rio Grande 
do Norte. 
 
5.6 O resultado final da avaliação pela comissão será divulgado no site 
www.rn.sebrae.com.br, conforme etapas previstas no Item 3. 
 
5.7  Os recursos serão dirigidos à Comissão de Avaliação, conforme modelo constante 
no ANEXO IV deste Edital e deverão ser encaminhados para o endereço constante no 
quadro do item 4.1, observado o prazo constante no item 3-Etapa 4. 
 
6  CONTRATAÇÃO 
 
6.1 As pessoas jurídicas aprovadas pela Comissão de Avaliação serão cadastradas pelo 
SEBRAE/RN, especificamente, para atuar no SEBRAEtec no Estado do Rio Grande do 
Norte. 
 
6.2 O cadastramento ensejará na formalização de um instrumento jurídico vigente por 
60 (sessenta) meses, observando o Art. 26, parágrafo único, do Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE. 
 
6.3 A formalização de instrumento jurídico com o SEBRAE/RN, mencionada no item 
anterior, não assegura demanda a nenhuma pessoa jurídica cadastrada. 
 
6.4 Os Prestadores de Serviços Tecnológicos – PST, somente atenderão às demandas 
para as áreas temáticas, subtemas e tipos de serviços nos quais estiverem credenciadas 
no momento da contratação. 
 
6.5 Todo processo de contratação dos serviços ocorre por meio de sistema 
informatizado. 
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6.6 Os procedimentos operacionais para contratação dos serviços das Prestadoras de 
Serviços Tecnológicos – PST acontecerão de acordo com o disposto abaixo: 
 
6.6.1 Para a Modalidade ORIENTAÇÃO: A solicitação para qualificação da demanda dar-
se por meio de rodízio considerando o endereço da Empresa Cadastrada e da Empresa 
Demandante. 
 
6.6.2 Para a Modalidade ADEQUAÇÃO: nesta modalidade o processo dar-se por meio 
de Acolhimento de Propostas, tendo as Prestadoras de Serviços Tecnológicos – PST um 
prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentar ou recusar o envio de propostas. Após 
esse prazo, o sistema finalizará automaticamente o processo.  
 

6.6.2.1 As Prestadoras de Serviços Tecnológicos – PST podem fazer contato com 
as EMPRESAS DEMANDANTES para esclarecer alguma dúvida que porventura 
não esteja claro na qualificação da demanda antes de enviarem a proposta no 
intervalo dos 5 (cinco) dias úteis. 
 
6.6.2.2 Para aprovação da proposta será levada em consideração a análise do 
preço e da complexidade do serviço a ser executado. 
 
6.6.2.3 Excepcionalmente, após a análise do preço e da complexidade do serviço 
a ser executado, o SEBRAE/RN poderá subsidiar 70% (setenta por cento) do valor 
total da Proposta de Prestadora de Serviços Tecnológicos – PST indicada pelo 
cliente, mesmo que ela não corresponda a de menor valor. Para tanto, o cliente 
deverá manifestar o motivo da opção direta através de Termo de Escolha 
devidamente assinado. Caso seja constatada discrepância significativa entre o 
valor das propostas apresentadas em relação àquela escolhida, o Gestor 
Demandante deverá comunicar ao cliente para que o mesmo negocie 
diretamente com a Prestadora de Serviços Tecnológicos – PST escolhida com 
vistas ao ajuste do valor.  
 
6.6.2.4 A Prestadora de Serviços Tecnológicos – PST cuja proposta não foi 
aprovada poderá verificar presencialmente junto a Unidade de Inovação e 
Tecnologia - UIT como se deu o processo. 
 
6.6.2.5  O sistema não permite visualização das propostas pelo Gestor de 
Demandante antes do término do acolhimento dentro do prazo dos 5 (cinco) dias 
úteis. 
 
6.6.2.6 Poderá haver escolha direta da Prestadora de Serviços Tecnológicos – PST 
nos seguintes casos:  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CADASTRAMENTO N° 04/2018 
 

18 
 

a) Excepcionalmente, poderá haver escolha direta da Prestadora de Serviços 
Tecnológicos – PST, quando o trabalho a ser desenvolvido for complemento ou 
continuação, ou no caso onde o cliente recebeu notificação de órgãos de 
fiscalização, desde que justificado pelo Gestor Demandante anexando a 
notificação/auto de infração no sistema; 

b) Poderá haver escolha direta quando a Prestadora de Serviços Tecnológicos – 
PST for integrante do SISTEMA S, conforme previsto no Art. 9º, inciso IX ou 
incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, científico ou tecnológico, desde que sem fins 
lucrativos, conforme previsto no Art. 9º, inciso VIII, do REGULAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE – RLCSS; 

c) Quando tiver apenas 1 (uma) Prestadora de Serviço Tecnológico cadastrada no 
SEBRAEtec, que esteja habilitada na subárea demandada para o trabalho 
específico.   

 
7  INABILITAÇÃO 
 
7.1 Estará inabilitada a empresa/instituição que: 

a) Não apresentar toda a documentação solicitada; 
b) Deixar de atender as exigências integrais deste Edital. 

 
7.2 É vedada a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas que, por si ou por 
qualquer dos profissionais que a integrem, direta ou indiretamente: 

a) Tenham sofrido aplicação de penalidades por qualquer motivo derivado da 
participação, em licitação e contrato com pessoa jurídica de direito público em 
geral, e das entidades integrantes do denominado Sistema “S” ou da Administração 
Pública, porquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 
b) Estejam reunidas em consórcio; 
c) Tenham qualquer vinculação, direta ou indireta, inclusive através de 
administradores, prepostos, empregados, prestadores de serviços ou interpostas 
pessoas, em geral, em caráter estável, com membros da Diretoria Executiva ou do 
corpo funcional do SEBRAE/RN, assim também considerados os ex-empregados, até 
180 (cento e oitenta dias) após a demissão imotivada ou pedido de demissão; 
d) Tenham sido descredenciadas anteriormente por qualquer entidade integrante 
do Sistema SEBRAE. 

 
7.3 É vedada a formalização de contrato com empresa que esteja com contrato vigente 
no SEBRAE/RN via Sistema de Gestão de Credenciados – SGC. 
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8  DESCREDENCIAMENTO 
 
8.1 Condições para descredenciamento da pessoa jurídica, depois de garantida a 
ampla defesa e contraditória, que: 

a) Receber 03 (três) avaliações desfavoráveis por parte de clientes e/ou 
colaboradores do SEBRAE/RN; Com 3 (três) avaliações negativas, o Sistema enviará 
mensagem automática, informando sobre o bloqueio temporário até que todas as 
consultorias em andamento sejam avaliadas e obtenham AVALIAÇÃO POSITIVA. 
Caso a PST permaneça com avaliações negativas, ou seja, reincidente, a mesma será 
descredenciada do SEBRAEtec; 
b) Receber 02 (duas) notificações pelo SEBRAE/RN via sistema informatizado; 
c) Recusar-se, por 3 (três) vezes consecutivas ou alternadas, a atender a demandas 
de trabalhos junto a cliente SEBRAE/RN, sem motivo considerado justificado pela 
área competente do SEBRAE/RN; 
d) Faltar, interromper atividades em andamento e/ou atrasar constantemente, 
compromissos assumidos com o cliente e/ou SEBRAE/RN sem justificativa plausível; 
e) Entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa/instituição e/ou de 
seus serviços, durante os contatos mantidos em nome do SEBRAE/RN; 
f) Organizar eventos ou propor a grupos de clientes do SEBRAE/RN que solicitem 
seus serviços, beneficiando-se, nestes casos, com a referida prestação de serviços; 
g) Cobrar qualquer honorário profissional dos clientes, complementar ou não, 
relativos aos trabalhos executados em decorrência do cadastramento; 
h) Pressionar, incitar ou desabonar qualquer cliente cujo projeto tenha sido 
enquadrado SEBRAEtec; 
i) Não cumprir integralmente o estabelecido no contrato de prestação de serviços 
e neste Edital; 
j) Apresentar em qualquer fase do processo de cadastramento, ou na vigência do 
contrato de prestação de serviços, documentos que contenham informações 
inverídicas; 
k) Realizar a quarteirização total dos serviços de inovação e tecnologia prestados 
pela PST no âmbito do SEBRAEtec ou não atender as exigências do Caderno Técnico 
do SEBRAEtec, ANEXO I deste Edital. 

 
9  FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
9.1 O pagamento do serviço contratado dar-se-á em duas (02) parcelas, atendendo as 
seguintes condições: para a primeira parcela, o Termo de Adesão deverá estar assinado 
e efetuado o pagamento de contrapartida pelo cliente, bem como a Ordem de Serviço 
devidamente datada, assinada e anexada à nota fiscal com as certidões negativas; Para 
recebimento da segunda parcela, a Prestadora de Serviços Tecnológicos - PST deverá 
entregar o relatório final datado e assinado pelas partes, bem como inserir as evidências 
no sistema da execução do serviço e os protocolos dos órgãos quando o serviço os exigir.  
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9.2 Para realizar os pagamentos devidos, o SEBRAE/RN deverá receber previamente a 

documentação abaixo relacionada: 
a) Nota fiscal que deverá observar a legislação fiscal e previdenciária pertinente à 
sua emissão, bem como conter as seguintes informações: especificação dos serviços 
realizados de acordo com CNAE e Código Municipal de Serviço, número do contrato 
de prestação de serviços/código do PROJETO gerado pelo sistema, local (cidade) da 
prestação dos serviços; valor total, com destaque dos impostos a serem retidos pelo 
SEBRAE RN; banco, nº da agência; 
b) Evidência de declaração de Optante do Simples ou não; 
c) Certificado de regularidade com o FGTS (CRF-FGTS); 
d) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais e à dívida ativa da 
União; 
e) Relatório Final datado e Assinado pelo Cliente e Prestador do Serviço.  

 
9.3 Os pagamentos serão realizados mediante depósito bancário creditado em conta 
corrente da PESSOA JURÍDICA contratada (Informada na Ficha de cadastro) observado o 
Calendário de Pagamentos do SEBRAE/RN. 
 
9.4 As empresas cadastradas no SEBRAEtec receberão instruções específicas, em 
momento oportuno, sobre como emitir os documentos para cobrança dos serviços 
prestados. 
 
9.4.1 Serão suspensos os pagamentos se: 

I. os serviços, no ato do atesto da Nota Fiscal, não estiverem sendo prestados de 
acordo com o proposto, aceito e contratado; 

II. as notas fiscais apresentarem incorreções, caso em que serão devolvidas, 
acompanhadas dos motivos de sua rejeição, contando-se, então, o prazo para 
pagamento a partir da reapresentação da Nota Fiscal devidamente corrigida. 
 

9.5 Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias correrão por conta da 
PESSOA JURÍDICA contratada. 
 
9.6 No caso de devolução de pagamento por inconsistência de dados bancários serão 
cobradas da PESSOA JURÍDICA contratada todas as despesas incorridas quer sejam 
bancárias, de impostos e contribuições ou de retransmissão do pagamento. 
 
9.7  O SEBRAE/RN poderá deduzir, do montante a pagar, as indenizações devidas pela 
PESSOA JURÍDICA contratada, em razão de inadimplência nos termos do Contrato. 
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10 GESTÃO DO CONTRATO 
 
10.1 O acompanhamento e gestão dos contratos resultantes deste cadastramento 
serão realizados pela Unidade de Inovação e Tecnologia do SEBRAE/RN. 
 
10.2 As empresas cadastradas nos Editais anteriores que desejarem solicitar a exclusão 
ou afastamento temporário, a qualquer tempo, em quaisquer das áreas em que estão 
cadastradas, deverão enviar justificativa por escrito para o e-mail 
sebraetec@rn.sebrae.com.br, conforme formulário constante no ANEXO VII. 
 
11 PESSOAL, RESPONSABILIDADE E ÔNUS FISCAIS 
 
11.1 A empresa contratada obriga-se a realizar suas atividades utilizando profissionais 
especializados e em número suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade 
pelo integral atendimento de toda a legislação que rege os negócios jurídicos. 
 
11.2 O contrato oriundo deste cadastramento não implica para o SEBRAE/RN vínculo ou 
obrigação trabalhista direta ou indiretamente, de qualquer natureza, obrigando-se 
ainda a CONTRATADA a manter o SEBRAE/RN, a salvo de qualquer litígio, assumindo 
todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e em especial na segurança, 
medicina e higiene do trabalho referente ao cumprimento do futuro ajuste. 
 
11.3 A contratada obriga-se a reembolsar ao SEBRAE/RN das despesas decorrentes de: 

a) reconhecimento judicial de vínculo empregatício de empregados seus com o 
SEBRAE/RN; 
b) reconhecimento judicial de solidariedade do contratante no cumprimento de 
suas obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias; e 
c) indenização a terceiros, em consequência de eventuais danos causados pela 
contratada ou seus prepostos na execução de suas atividades. 

 
12 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral 
da pessoa jurídica que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste Edital e aos 
padrões de qualidade adotados pelo SEBRAE/RN. 
 
12.2 A participação no cadastramento importa na aceitação integral e irretratável das 
normas contidas neste Edital. 
 
12.3 O SEBRAE/RN poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as áreas de 
conhecimento para cadastramento de empresas/instituições e também alterar a forma 
e as informações requeridas nos Anexos e neste Edital, sem que isso represente novo 
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processo de cadastramento, desde que o motivo seja adequar o instrumento de 
cadastramento à necessidade de atender a variedade da demanda de seus clientes e 
atualização do Caderno Técnico pelo SEBRAE NA.  
 
12.4 São de responsabilidade da pessoa jurídica prestadora de serviços, a precisão e a 
qualidade dos serviços. 

 
12.5 O SEBRAE/RN poderá revogar ou anular o cadastramento, em decisão motivada, 
sem que caiba qualquer indenização as pessoas jurídicas cadastradas; 

 
12.6 O SEBRAE/RN poderá, se assim lhe convier, suspender o processo de 
cadastramento pelo tempo que julgar necessário. 

 
12.7 O SEBRAE/RN poderá, a qualquer tempo, solicitar novos documentos 
comprobatórios que eventualmente se façam necessários. 

 
12.8 O SEBRAE/RN poderá, a qualquer tempo, alterar o valor/hora definido para 
remuneração da prestação de serviços tecnológicos conforme Resolução vigente. 

 
12.9 Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I – Caderno Técnico do SEBRAEtec 
ANEXO II – Ficha de Cadastramento da Pessoa Jurídica 
ANEXO III - Modelo de Atestado de Capacidade Técnica 
ANEXO IV – Modelo de Requerimento para Recurso 
ANEXO V – Lista de verificação da inscrição 
ANEXO VI – Declaração de Opção  
ANEXO VII – Termo de Afastamento Temporário  
ANEXO VIII – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalho Escravo e Exploração 
de Mão de Obra Infantil e Adolescente.  
ANEXO IX – Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação. 
ANEXO X – Declaração de Inexistência de Participação de Dirigentes ou Empregados do 
SEBRAE no RN na Composição Societária da Empresa.  
ANEXO XI – Declaração de Inexistência de Parentesco até o terceiro grau com 
empregado e/ou dirigente do Sistema SEBRAE.  

 
Natal/RN, 16 de julho de 2018. 

 
 
 

José Ferreira de Melo Neto                  José Eduardo Ribeiro Viana 
Diretor Superintendente                                                Diretor de Operações 
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ANEXO I 

 
Caderno Técnico 3.1  

Brasília-DF 
2017 
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ANEXO II 
 

FICHA DE CADASTRAMENTO DA PESSOA JURÍDICA 
 

1. DADOS GERAIS 
 

Razão ou Denominação Social 
 

Nome de Fantasia 
 

CNPJ 
 

Inscrição Estadual Inscrição Municipal 

Endereço Completo (Rua/Av., número, complemento, bairro) 
 

Cidade / UF / CEP 
 

E-mail  
 

Site 
 

Telefone Fixo 
(       )  __________ - ______________                                                                     

Telefone Celular 
(       )  __________ - ______________ 

 
2. CONTATOS DA PESSOA JURÍDICA 
2.1. REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome Completo 

 

CPF RG (N° / Órgão Exp.-UF) Data de Nascimento 
           /         / 

Telefone Fixo 
(       )  __________ - ______________                                                                     

Telefone Celular 
(       )  __________ - ______________ 

Endereço residencial (Rua/Av., número, complemento, bairro, CEP) 
 

E-mail 
 

 

2.2 RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DAS DEMANDAS DO SEBRAETEC NA PESSOA JURÍDICA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS: 
O Coordenador do projeto na pessoa jurídica prestadora de serviços, obrigatoriamente 
sócio ou empregado, será a pessoa responsável por realizar a interface com o 
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SEBRAE/RN, pelo credenciamento da instituição e receber as demandas de projetos 
operacionalizando o Sistema do SEBRAEtec. 
 

Nome completo do responsável 
 

CPF                                                        RG (N° / Órgão Exp.-UF) 
 

Data de Nascimento 
           / / 

Setor/Departamento 
 

Cargo 
 

Telefone Fixo 
(       )  __________ - ______________                                                                     

Telefone Celular 
(       )  __________ - ______________ 

Endereço residencial (Rua/Av., número, complemento, bairro, CEP) 
 

E-mail 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO (máximo 1 lauda). 
 

Natureza Jurídica:  

Porte:  

Data de fundação: 
           

N° Funcionários e/ou Prestadores 
de Serviços: 

Histórico da 
empresa:  
 

 
 
 
 
 

 
4. ASSINALE O(S) TIPO(S) DE SERVIÇOS, ÁREAS E SUB-ÁREAS, DISPONÍVEIS PARA ESTE 
EDITAL, PRETENDIDAS PELA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AS 
QUAIS DEVEM APRESENTAR OS ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA: 
 
4.1  DESIGN 
 
4.1.1 Design de Ambiente  
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
 
4.1.2 Design de Produto 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
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4.1.3 Design de Serviços 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando na sub área de Design de Comunicação pela 
quantidade de empresas já cadastradas.  
 
4.2 INOVAÇÃO 
4.2.1 Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 
(   ) Clínica (   ) Desenvolvimento Tecnológico - Consultoria 
 
4.2.2 Gestão da Inovação 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Desenvolvimento Tecnológico - 
Consultoria 
 
4.2.3 Elaboração de Projetos de Inovação 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Oficina  
 
4.2.4 Tecnologias de produtos, processos e serviços 
(   ) Clínica (   ) Desenvolvimento Tecnológico - Consultoria (   ) Prototipagem - 
Consultoria  
 
4.2.5 Tecnologias de produtos, processos e serviços – AGRONEGÓCIOS 
(   ) Clínica (   ) Desenvolvimento Tecnológico - Consultoria (   ) Prototipagem - 
Consultoria  
 
4.3  PRODUTIVIDADE 
 
4.3.1 Cadeia de  Suprimentos 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
 
4.3.2 Métodos e técnicas de produção - AGRONEGÓCIOS 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico – 
Consultoria 
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando nas sub áreas de Automação de Processo 
Produtivo e  Métodos e técnicas da produção pela quantidade de empresas já 
cadastradas.  
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4.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL 
4.4.1 Desenho industrial 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Oficina (   ) Prospecção Tecnológica (   ) Aperfeiçoamento 
Tecnológico - Consultoria 
 
4.4.2 Patentes 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Oficina (   ) Prospecção Tecnológica (   ) Aperfeiçoamento 
Tecnológico - Consultoria 
 
4.4.3 Outros ativos de propriedade intelectual 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - Consultoria 
 
4.4.4 Transferência e Contratos de Tecnologia 
(   ) Clínica (   ) Curso  (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico – Consultoria 
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando na sub área Marcas pela quantidade de empresas 
já cadastradas.  
 
4.5  QUALIDADE 
4.5.1 Avaliação da conformidade 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Serviços Metrológicos (   ) 
Certificação 
 
4.5.2 Metrologia 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Serviços Metrológicos  
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando na sub área Normalização Regulamentação 
Técnica  pela quantidade de empresas já cadastradas.  
 
4.6 SERVIÇOS DIGITAIS 
4.6.1 E-commerce  
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico 
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando na sub área Serviços On Line pela quantidade de 
empresas já cadastradas.  
 
4.7 SUSTENTABILIDADE 
4.7.1 Água 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
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4.7.2 Energia  
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
 
4.7.5 Qualidade do ar 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico - 
Consultoria 
 
4.7.6 Resíduos 
(   ) Clínica (   ) Curso  (    ) Diagnóstico (   ) Oficina (   ) Aperfeiçoamento Tecnológico – 
Consultoria 
 
ATENÇÃO: Não estamos habilitando na sub área Gestão da Sustentabilidade pela 
quantidade de empresas já cadastradas.  
 
5. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA 
Relato da experiência da pessoa jurídica na prestação de serviços de inovação e 
tecnologia às micro e pequenas empresas dentro da(s) área(s) para a(s) qual (ais) se 
inscreve e informa ter competência: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PESSOA JURÍDICA CANDIDATA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO 
Descrição da infraestrutura adequada como laboratórios, bibliotecas, acesso à internet, 
etc. Para dar suporte aos consultores na solução de problemas nas áreas demandadas.   
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7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DA PESSOA JURÍDICA 

Nome do Banco                                                                    Nº do banco 

Nome da Agência                                                                 Nº da agência 

Nº da conta corrente 

Cidade da Agência Bancária/UF 

 
8. DECLARAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA PLEITEANTE 
Declaramos que as informações anteriormente descritas são verdadeiras. 
Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no Edital 
devidamente regularizada, cientes de que a falta de qualquer um dos documentos 
impede a contratação de nossa instituição/empresa pelo SEBRAE/RN. 
Declaramos ter compreendido que o processo de cadastramento da 
empresa/instituição não implica na contratação de serviços. A contratação de serviços 
somente se dará quando houver demanda, constatável a partir da escolha por parte da 
empresa demandante, obedecendo sempre os critérios dispostos no Edital. 
Declaramos assim, estar cientes do disposto neste Edital e das condições de contratação 
de nossa instituição/empresa para cujo efeito anexamos a documentação exigida. 
Declaramos não estar sofrendo nenhum processo de penalização por parte das 
instituições integrantes do sistema “S”;  
Declaramos não estar impedida de prestar serviços de consultoria pela administração 
pública;  
Declaramos não possuir diretor, dirigente ou empregado que mantenha vínculos  
profissionais junto às instituições que compõe o sistema SEBRAE;  
Declaramos que esta empresa/instituição nunca foi descredenciada por instituição 
componente do sistema SEBRAE; 
Declaramos que esta empresa/instituição está apta a atender todas as atividades 
descritas na(s) área(s) de competência(s) pretendida(s); 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS  
 
Nome:_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Assinatura:____________________________________________ Data: _____/ _____/ ______ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITAL DE CADASTRAMENTO N° 04/2018 
 

30 
 

ANEXO III  
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

(Em papel timbrado da empresa emitente - empresa para a qual se prestou o serviço) 
 

Ao SEBRAE/RN – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do 
Norte 
 
 Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa (razão social da 
empresa que pretende se cadastrar), estabelecida na (endereço completo da empresa 
que pretende se cadastrar), CNPJ (da empresa que pretende se cadastrar), foi nossa 
fornecedora de serviços de consultoria em (especificar as SUB ÁREAS de atuação da 
consultoria detalhando os tipos de serviços prestados) no período de dd/mm/aaaa a 
dd/mm/aaaa totalizando XX horas. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente 
com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos 
estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 

Cidade/Estado, _____ de _________________ de __________. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Nome Completo, CPF, Cargo e Assinatura do Representante Legal da Empresa que recebeu p serviço  

 
 
 

Dados da Empresa (Razão Social, CNPJ, Endereço e Telefone) 
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ANEXO IV 
MODELO DE REQUERIMENTO PARA RECURSO 

 
À Comissão Avaliadora do Edital SEBRAEtec  
SEBRAE/RN 
 
Referente: Recurso - Edital de Cadastramento SEBRAEtec N° 04/2018 
 
Prezados Senhores, 
 
Eu, ___________________________________________________________________, 
representante legal da empresa ____________________________________________, 
inscrita no Edital de Cadastramento SEBRAEtec, venho através deste, solicitar:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Atenciosamente, 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO V 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

 
EMPRESA 
Razão Social: __________________________________________________________ 
Nome Fantasia: ________________________________________________________ 
CNPJ: ____________________________ 
 
DOCUMENTAÇÃO 
(  ) Ficha de Cadastramento da Pessoa Jurídica (ANEXO II) 
( ) Cópia autenticada e atualizada do Estatuto ou Contrato Social ou Requerimento do 
Empresário com suas respectivas alterações e cuja atividade pleiteada no cadastramento esteja 
expressamente prevista em seu objeto social; 
(  ) Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica 
(cópias autenticadas em cartório); 
(  ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
(  ) Prova de inscrição nos cadastros estadual ou municipal de contribuintes, se houver; 
(  ) Provas de regularidade quanto a tributos e/ou contribuição junto: 
a) à Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida ativa da União; 
B) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS/CEF); 
(  ) Documentos do(s) responsável(is) legais observando item 4.1.9 
(  ) Atestados de capacidade técnica, observando item 4.1.10 
(  ) Protocolo dos órgãos competentes nas áreas de Propriedade Intelectual e Sustentabilidade 
para os que solicitam habilitação na(s) área(s) ; 
(  ) Cópia autenticada de documentos de registro emitidos pelo Organismo Acreditador, quando 
o serviço selecionado for de auditoria para certificação nas normas de sistema de gestão e 
normas de certificação de produtos (Quando Aplicável); 
(  ) Portfólio dos serviços da empresa; 
(  ) Declaração de opção assinada, caso a pessoa jurídica candidata faça parte do Sistema de 
Gestão de Credenciados-SGC do SEBRAE, e opte em prestar serviços exclusivamente ao 
SEBRAEtec. 
( ) Currículo dos membros da equipe da empresa candidata que atuarão diretamente na 
prestação do serviço; 
(  ) Termo de Afastamento Temporário (Quando Aplicável)  
( ) Declaração de Inexistência de Trabalho Escravo e Exploração de Mão de Obra Infantil e 
Adolescente  
(  ) Declaração de Fato Impeditivo da Habilitação  
(  ) Declaração de Inexistência de Participação de Dirigentes ou Empregados do SEBRAE no RN 
na Composição Societária da Empresa  
(  ) Declaração de Inexistência de Parentesco até o terceiro grau com empregado e/ou dirigente 
do Sistema SEBRAE.  
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO 
 

Empresa/Pessoa 
Física 

 

CNPJ/CPF  

Endereço  

Representante 
Legal 

 

RG nº CPF nº 

 
Declaro para os devidos fins de que se fizerem necessários que estou ciente das normas 
constantes no Regulamento do SEBRAEtec e do próprio Edital de Cadastramento do 
SEBRAEtec, especialmente sobre o que dispõe o item 7.3 “É vedada a formalização de 
contrato com PRESTADORA DE SERVIÇO que esteja com contrato vigente com SEBRAE 
via Sistema de Gestão de Credenciados – SGC”. 
Sendo assim, por observância a norma referida, autorizo que o SEBRAE/RN torne esta 
empresa inativa no Sistema de Gestão de Credenciados - SGC enquanto estiver 
prestando serviços tecnológicos perante o SEBRAEtec.  
Declaro, por fim, que tenho conhecimento de que a referida opção poderá ser revista a 
qualquer tempo, mediante manifestação solicitação formal e análise da Unidade de 
Gestão de Pessoas do SEBRAE/RN. 

 
Natal/RN, ____, de __________________ de 2018 

 
 
 
 

__________________________________________ 
Empresa (razão Social) 

Nome completo do representante legal 
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ANEXO VII 
 
 

TERMO DE AFASTAMENTO TEMPORÁRIO  
(Apenas para a PST cadastrada em editais anteriores que deseja ficar inativa) 

 
 
 
 Eu, _________________________, representante da empresa 
__________________________________ CNPJ nº ____________________ solicitamos 
afastamento temporário no cadastro SEBRAEtec no RN na(s) 
Temática(s):_________________________________ e Sub Área(s): 
_____________________________.  Considerando que a qualquer momento podemos 
solicitar que o cadastro seja ativado.  
 
Justificativa:  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

Natal, ___ de ___________ de 2018 
 

 
 

_______________________________ 
Assinatura Representante Legal  

Nome: 
CPF:  
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO E EXPLORAÇÃO 

DE MÃO DE OBRA INFANTIL E ADOLESCENTE 
 

DECLARAÇÃO 
 
A empresa ____________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, 
por meio de seu representante legal Senhor ____________________, portador da 
Cédula de Identidade n° ____________________, expedida pelo 
____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, para fins de 
prova junto ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande 
do Norte - SEBRAE/RN, e em atendimento ao EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 
04/2018, para os efeitos e sob as penas da lei, em especial no contido no artigo 299 do 
Código Penal, DECLARO que esta instituição não pratica ou aceita a exploração de 
trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual de menores e a exploração de mão 
de obra infantil e adolescente. 

 
Local, ______ de _________ de 2018. 

Atenciosamente, 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura Representante Legal do licitante 
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ANEXO IX 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 

A empresa ____________________________________, inscrita no CNPJ Nº 
________________, sediada no (a) __________________, declara, para os devidos fins 
do EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 04/2018, sob as penas da Lei que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 

Local, __________ de ___________de 2018. 
Atenciosamente, 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO X 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE DIRIGENTES OU EMPREGADOS 
DA ENTIDADE PROMOTORA DO PROCESSO DO CADASTRAMENTO NA COMPOSIÇÃO 

SOCIETÁRIA DA CADASTRADA  
 
A empresa_________, inscrita no CNPJ sob o n° _____________, por meio de seu 
representante legal Senhor ____________, portador da Cédula de Identidade n° 
_____________, expedida pelo ______________, inscrito no CPF sob o n° 
________________, DECLARA, sob as penalidades da Lei, que na composição societária 
não existe participação de dirigentes ou empregados do SEBRAE/RN. 
 

 
Local, ___________ de ________________de 2018. 

 
Atenciosamente, 
 
 

____________________________________ 
Assinatura e identificação do Representante Legal 
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ANEXO XI 
 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO ATÉ O TERCEIRO GRAU COM 
EMPREGADO E/OU DIRIGENTE SISTEMA SEBRAE  
 
 
 
A Empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob nº..............................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)............................................................., 
portador (a) da Carteira de Identidade nº......................., DECLARA sob as penalidades da 
lei, que os proprietários, sócios e/ou administradores da empresa não possuem 
parentesco até o terceiro grau com empregado e/ou dirigente de quaisquer das 
entidades operacionalmente vinculadas ao Sistema SEBRAE, bem como de ex-
empregado ou ex-dirigente de quaisquer das entidades ao mesmo operacionalmente 
vinculadas, estes até 180 (cento e oitenta) dias da data da respectiva demissão, seja 
em sua composição societária, seja como seu prestador de serviço, formalizado ou 
não.  
 

 
Local,_______ de__________ de 2018. 

 
Atenciosamente, 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura e identificação do Representante Legal



 
 
 

39 
 

 


