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EDITAL PÚBLICO  

JORNADA ONLINE SEBRAE – ESTRATÉGIAS PARA EMPRESAS DO VAREJO 

 

PREÂMBULO 

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ - SEBRAE/CE, 
entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social 
autônomo, com sede Av. Monsenhor Tabosa, 777, CEP 70.165-011, em Fortaleza - CE, inscrito no 
CNPJ sob n° 07.121.494.0001/01, convida os empreendedores do segmento comércio varejista do 
Litoral Leste, bem como atuantes no setor de serviço que tenha relação direta com o varejo, a se 
inscreverem para participação  na Jornada online, desenvolvida para os pequenos negócios do 
Litoral Leste, em parceria com as CDLs de Aracati, Beberibe, Cascavel e Pindoretama, visando 
contribuir para o desenvolvimento de estratégias pelas empresas, durante o processo de retomada 
de suas atividades, dada a paralização do comércio devido a pandemia da covid-19. 

 

1. OBJETO 

1.1. O presente edital tem por objeto realizar a seleção de até 100 (cem) empresas, localizadas 
nos municípios de Aracati, Icapui, Itaiçaba, Fortim, Beberibe, Cascavel e Pindoretama, para 
participação na ação denominada “Jornada Online – Estratégias para Empresas do Varejo”, 
que possuam CNPJ ativo junto à Receita Federal e estejam enquadradas no porte de 
Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) ou de Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), atuantes nos segmentos acima indicados. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A pandemia da covid-19 e seus impactos na economia tornou cada vez mais necessário o 
desenvolvimento de ações com objetivo de direcionar as empresas nesse momento de difícil 
tomada de decisão. 

Considerando o histórico de atuação do Sebrae – Regional Litoral Leste, em parceria com as 
CDLs de Aracati, Beberibe, Cascavel e Pindoretama, com iniciativas voltadas para pequenos 
negócios da região, foi estruturada por ambas instituições, uma jornada online com o 
objetivo de contribuir para criação de estratégias para atual manutenção do negócio pelos 
empresários e posterior retomada das atividades normais das empresas atuantes no 
varejo da região. 

 

2.2. A realização do presente edital está em consonância as ações previstas no plano de trabalho 
do regional para atendimento as empresas da região. 

 

3. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Ser Empresário de Pequeno Negócio (Microempreendedor Individual - MEI, Microempresa - 
ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP), atuante no segmento do comércio, com CNPJ ativo 
na Receita Federal; 
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3.2. Estar localizado nos municípios de atuação do regional Litoral Leste no estado do Ceará a 
saber: Aracati, Icapuí, Itaiçaba, Fortim, Beberibe, Cascavel e Pindoretama. 

3.3. Estar adimplente com o SEBRAE/CE (Não está com boletos em aberto junto ao Sebrae/Ce com 

vencimento anterior ao dia 01/03/2020). 

3.4. Ter disponibilidade para participação integral nas ações da Jornada: Diagnóstico 
Empresarial, Ciclo de encontros virtuais e consultorias online gratuitas. Há a previsão na 
Jornada de ações bônus e adicionais, cuja participação fica a critério de cada empresa. 

 
Observações: 
 

 Serão destinadas 15 (quinze) vagas adicionais para participação, exclusivamente no Ciclo de 

encontros virtuais, de empresas com porte superior a EPP, associadas as CDLs do Litoral Leste. 

Podendo ser indicados até 02 participantes por empresa; 

 Poderão participar da Jornada, além de empresas do comércio varejo, empresas atuantes no setor 

de serviço, sediadas no Litoral Leste, associadas as CDLs locais; 

 Cada empresário no ato da inscrição, poderá indicar mais 01(um) colaborador para participação nas 

ações grupais da Jornada, que exerça cargo de liderança dentro do empreendimento. 

 

4. PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE 

4.1. A participação do SEBRAE/CE se dará através da oferta da jornada inteiramente online, 
contemplando as ações abaixo: 

Ação 01: Diagnóstico Empresarial - Ação individual por empresa, com agendamento conforme 

inscrição; 

Ação 02: Ciclo de Encontros Virtuais, composto por 04 palestras online, via plataforma digital 

Microsoft Teams, com as seguintes temáticas: 

 Encontro 01: AS 3 AÇÕES IMEDIATAS QUE SUA EMPRESA PRECISA ADOTAR PARA 
SOBREVIVER; 

 Encontro 02: AS 10 PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS PARA SUA EMPRESA ATRAVESSAR A CRISE; 

 Encontro 03: COMO REEMPACOTAR SUA OFERTA DE PRODUTOS E SERVIÇOS; 

 Encontro 04: O PÓS-PANDEMIA – 18 GATILHOS MENTAIS PARA SUA EMPRESA VENDER MAIS 

E MELHOR. 

 
              Palestrante: MÁRCIO ROCHA (Especialista em Neuromarketing e Neurovendas) 
 
Ação 03: Consultoria Gerencial online gratuita, individual por empresa, considerando a carga horária 

de até 12 horas para ME e EPP e 8 horas para MEI com temática a ser definida, conforme diagnóstico 

aplicado; 

Ações Adicionais: Consultorias Gerenciais ou tecnológicas, com até 85% de subsídio pelo Sebrae. 
Cuja execução se dará mediante necessidade individual de cada empresa, até julho de 2020. A carga 
horária e temáticas das consultorias serão definidas, conforme demanda individual de cada 
empresa. Cuja contratação será opcional por cada empresa, não estando contempladas nas ações 
100% gratuitas. 
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Ações BÔNUS: Disponibilização de E-books; Teste de Mensuração de Nível de Liderança; Interação 
via whatsapp; Orientações para utilização da plataforma digital Microsoft Teams. 
 
4.2     A Jornada será executada no período de 15 de junho a 31 de julho de 2020, com inscrições 
até o dia 11 de junho, conforme cronograma disponibilizado pelo Sebrae/Ce (Anexo I). Em caso de 
necessidade de alterações no cronograma, o participante inscrito será previamente comunicado. 

 

5. DO PRAZO DO EDITAL E DAS ETAPAS DA CHAMADA PÚBLICA 

5.1. O presente edital permanecerá vigente até o dia 11 de junho de 2020, com inscrições a 
serem realizadas via formulário digital disponibilizado pelo Sebrae/Ce em sua página 
www.ce.sebrae.com.br 

 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. Etapa na qual o SEBRAE/CE avaliará se o proponente atende aos critérios estabelecidos, bem 
como se apresenta o documento de registro de sua empresa. 

6.2. Nesta etapa, o SEBRAE/CE deverá: 

I. Realizar o procedimento de verificação das informações e documentos apresentados 
para o atendimento às exigências do edital. 

6.3. Os critérios utilizados para a seleção serão os seguintes: 

6.3.1. Eliminatório: 

I. Empresas com CNPJ inativo ou inapto junto à Receita Federal. 

II. Empresas inadimplente com o SEBRAE/CE, com boletos em aberto anterior ao dia 
01/03/2020. Havendo boleto em aberto posterior a esta data de ações 
anteriormente contratadas ao Sebrae, há a possibilidade de aditamento dos 
vencimentos dos boletos em aberto, mediante assinatura de termo especifico para 
esta finalidade. 

6.4. Serão selecionadas as empresas que primeiro se inscreverem e atenderem todos os critérios, 
conforme número de vagas. Cuja comunicação a empresa se dará via e-mail em até 24 horas, 
após a inscrição, pelo Sebrae/Ce. Exceto inscrições efetuadas nos finais de semana, cuja 
confirmação se dará no próximo dia útil. 

6.5. Após a finalização do período de inscrição, será publicado pelo Sebrae/Ce em seu portal na 
internet, para consulta pública, a relação de empresas selecionadas para a ação. 

  

http://www.ce.sebrae.com.br/
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7. DAS RESPONSABILIDADES DO PARTICIPANTE SELECIONADO 

I. Ceder, os direitos de uso de imagem obtidas durante o evento para a utilização em 
campanhas promocionais e/ou institucionais do SEBRAE/CE; 

II. Arcar com contrapartida de 15%, em caso de contratação de consultorias adicionais com 
oferta de 85% de subsídio do Sebrae/CE; 

III. Participar integralmente na Jornada, nas datas e horários acordados; 

IV. Responder pesquisa de avaliação ao final da Jornada. 

8. DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1. O Sebrae/CE poderá colher informações de avaliação do evento junto aos participantes; 

8.2. No caso de verificação, pelo representante do Sebrae/CE, da ausência de participantes 
beneficiados, ou não participação sem justificativa nas ações, e avaliações quando 
necessário, a empresa poderá ficar inabilitada de participar de outros eventos no corrente 
ano ofertados pelo Sebrae. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. O SEBRAE/CE poderá, a qualquer tempo, cancelar o presente edital, no todo ou em parte, 
sem que caiba qualquer direito de indenização às proponentes. 

9.2. A critério do Sebrae e considerando a demanda existente, bem como orçamento disponível 
para atendimento, poderão ser abertas novas vagas, além das dispostas no presente edital, 
contemplando empresas na lista de espera; 

9.3. O foro de Fortaleza, Estado do Ceará, é competente para conhecer e julgar as questões 
decorrentes do presente Edital. 

9.4. Para mais informações, consultar o escritório regional responsável pela ação: 

Realização: Escritório Regional do Sebrae no Ceará em Aracati. 
Endereço: Av. Coronel Alexanzito 812, Centro, Aracati – Ceará CEP: 62.800-000. 
Responsável: Lucieuda Bezerra da Silva 
Telefone: (88) 9 96076388 e (88) 9 94690339 
E-mail: lucieuda.silva@ce.sebrae.com.br 

 

Ou através da Central de relacionamento do Sebrae no 0800 570 0800  

 

 

Aracati, 26 maio de 2020 

  

mailto:lucieuda.silva@ce.sebrae.com.br
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ANEXO I 

Cronograma 

 

Etapas da Jornada Período 

Inscrição De 29 de MAIO a 11 de JUNHO de 2020 

Diagnóstico Empresarial  Agendamento mediante inscrição 

Ciclo de Encontros Virtuais  
 

Dias 15,17,19 e 22 de JUNHO - às 19 horas 

Consultorias Gerenciais OnLine Gratuitas  No mês de JUNHO, com agendamento individual 
para cada empresa  

Consultorias Gerenciais ou Tecnológicas Sebrae, 
com até 85% de subsídio 

No mês de JULHO, conforme demandas das 
empresas 

Avaliação de Satisfação  No mês JULHO, após conclusão da jornada 

 

 


