
Nº 01/2020 

SEBRAE/CE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 

JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA NO AMBITO DO 

SEBRAETEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA/CE 

JULHO/2020 



PREÂMBULO 

 

 
Edital SEBRAETEC Nº 01/2020 

 

 
I. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará – SEBRAE/CE, entidade 

associativa de Direito Privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de Serviço Social 

Autônomo, com sede na Av. Monsenhor Tabosa, 777, na cidade de Fortaleza/CE, inscrita no 

CNPJ nº 07.121.494/0001- 01, torna público a abertura de inscrições para CREDENCIAMENTO 

DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO para integrar o 

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DO SEBRAE/CE, na 

forma estabelecida neste Edital, com base no art.43 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sistema SEBRAE – Resolução CDN nº 330/2019. 

II. Este Edital e seus anexos poderão ser retirados gratuitamente no Portal do SEBRAE/CE, 

www.ce.sebrae.com.br , na seção “Sobre o Sebrae no Ceará / Trabalhe Conosco”. 

 

III. Os documentos e as informações para inscrição requeridas neste Edital deverão ser 

enviados via sistema informatizado do Sebraetec, através de preenchimento de cadastro a partir 

da abertura das inscrições, conforme estabelecido no cronograma deste Edital. A qualquer 

momento o SEBRAE/CE poderá exigir a comprovação da autenticidade dos documentos. 

IV. O SEBRAE/CE, não assegurará demandas para as instituições/empresas que vierem a ser 

credenciadas. A contratação da instituição/empresa somente ocorrerá quando da ocorrência de 

demandas de pequenos negócios enquadradas como público do Sebraetec – Serviços 

Tecnológicos para Inovação. 

V. Este edital vigerá por todo o período de execução do Sebraetec, podendo ser encerrado a 

critério da Administração do SEBRAE/CE. 

VI. Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital, deverá ser feito por escrito 

pelo e-mail: comissaosebraetec@ce.sebrae.com.br 

http://www.ce.sebrae.com.br/
mailto:comissaosebraetec@ce.sebrae.com.br


1. OBJETIVO 

 

Este Edital tem como objetivo credenciar pessoas jurídicas que possuam em seu corpo 

técnico, profissionais qualificados e habilitados para prestação de serviços de inovação e 

tecnologia, com competências comprovadas nas áreas, sub áreas e fichas técnicas descritas neste 

edital, que as habilitem a prestar serviços às EMPRESAS DEMANDANTES que necessitem 

aperfeiçoar e/ou desenvolver produtos ou processos produtivos, adequando-os tecnologicamente, 

ressalvadas as vedações previstas no item 8 deste edital. 

2. DA DEFINIÇÃO 
 

2.1 O Sebraetec tem por objetivo garantir ao seu público-alvo o acesso a serviços 

tecnológicos para inovação, promovendo a melhoria de processos, produtos e serviços ou a 

introdução de inovações nas empresas e mercados. 

2.2 O Sebraetec é um produto nacional operacionalizado pelo SEBRAE Nacional e 

SEBRAE/CE. 

2.3 São públicos do Sebraetec: 
 

2.3.1 Empreendimentos (Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedor Individual – MEI) regularizados perante o poder público 

através do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

2.3.2 As pessoas físicas que estejam registradas no Sistema de Informações Cadastrais 

do Artesanato Brasileiro (SICAB) e tenham a Carteira Nacional do Artesão ou 

Carteira Nacional de Trabalhador Manual (com a carteira válida no momento do 

atendimento); 

2.3.3 Os produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do 

Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF), declaração de aptidão (DAP) ao 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ou 

Registro de Pescador; 

Parágrafo único. Todos os públicos do Sebraetec estão condicionados ao limite de faturamento 

para Empresa de Pequeno Porte previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e suas alterações. 

3. TIPOS DE SERVIÇOS 
 

3.1. Os serviços tecnológicos para inovação do Sebraetec visam orientar ou intervir na 

empresa para sua melhoria produtiva ou para o desenvolvimento de novo processo, produto ou 
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serviço, com vistas a promover incremento tecnológico focado na competitividade. São classificados em 

4 tipos de serviço: 

3.1.1 Consultoria Tecnológica: serviços que visam orientar os pequenos negócios para 

definirem e adequarem seus processos, produtos e serviços, com vistas à inovação. 

Este serviço pode ser utilizado para realizar a avaliação situacional de 

determinado(s) processo(s), produto(s) ou serviço(s), a fim de fornecer 

orientações específicas a serem adotadas; apontar fontes e tendências 

tecnológicas; orientar o uso estratégico de informação tecnológica; bem como 

orientar o desenvolvimento de serviço, produto ou melhoria de processo a fim de 

guiar o desenvolvimento tecnológico para geração de inovações na empresa. 

3.1.2 Serviços metrológicos: serviços de natureza laboratorial, abrangidos pela 

Metrologia Científica e Industrial e pela Metrologia Legal, que considera 

investigação por meio de análises, determinação de uma ou mais características 

da amostra, conforme procedimento especificado, além do conjunto de operações 

que estabelecem a relação entre os valores indicados por um instrumento de 

medição e os valores e as incertezas de medição correspondentes aos padrões 

utilizados. 

3.1.3 Avaliação da Conformidade: serviços utilizados para demonstrar que os 

requisitos especificados relativos a um produto, processo, sistema ou organismo 

são atendidos. 

3.1.4 Prototipagem: serviço que visa à produção (física ou digital) de projeto/modelo 

de produto ou serviço, com a finalidade de experimentar/testar algum aspecto do 

produto final (funcionalidade, formato, características, entre outros). 

4. ÁREAS TEMÁTICAS 
 

4.1 O Portfólio Sebraetec classifica os serviços tecnológicos segundo a área temática em: 
 

4.1.1 Produção e Qualidade : ações que permitam conhecer e melhorar os processos 

produtivos das empresas, desde o recebimento das matérias-primas até a 

disponibilização do produto/serviço para o cliente final, incluindo melhorias que 

visam aumento de produtividade, melhoria da qualidade e redução de custos. 

Também inclui ações que orientem as empresas na adequação de seus processos 

e produtos para atender requisitos especificados em normas e regulamentos 

técnicos, assim como serviços que permitem a compreensão do grau de 

conformidade de um produto, processo ou serviço a requisitos mínimos 
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estabelecidos em normas ou regulamentos técnicos bem como na introdução de 

mecanismos na empresa que lhe ajudem na gestão da qualidade do negócio e dos 

produtos/serviços. 

4.1.2 Design: processo intelectual, técnico e criativo de concepção, que contempla 

planejamento e desenvolvimento de projeto, focado no usuário, com uma 

abordagem integrada de produto, serviço, comunicação e/ou ambiente para a 

empresa. 

4.1.3 Sustentabilidade: gestão sustentável na empresa, considerando os pilares 

ambiental, econômico e social. Abordagem na qual a empresa busca não só o 

resultado econômico, mas também os resultados ambiental e social, procurando, 

além disso, alinhamento às exigências de mercado. Nessa perspectiva, o bem-estar 

das pessoas, a preservação da natureza e os lucros estão integrados ao negócio e 

não podem ser dissociados. 

4.1.4 Desenvolvimento Tecnológico: ações que visam desenvolver e melhorar os 

produtos das empresas, bem como planejar, adequar ou implementar novas 

tecnologias e inovações nas empresas para que elas possam obter novos processos 

e produtos/serviços que atendam de forma personalizada suas demandas. Incluem 

as ações para apoiar o desenvolvimento experimental, as ações das fases finais de 

desenvolvimento e, fundamentalmente, a introdução de inovações de produto e de 

processo que são novas para a empresa, mas não necessariamente para o mercado, 

assim como as ações relacionadas à propriedadeintelectual e à gestão da inovação. 

4.2 Para cada área temática existem as sub áreas e tipos de serviços correspondentes, conforme 

planilha abaixo: 

 

 

TIPOS DE SERVIÇOS 
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ÁREAS 
TEMÁTICAS 

SUBÁREAS TEMÁTICAS 

 
Produção e 
Qualidade 

Mapeamento e melhoria de processo X    

Cadeia de suprimentos X    

Gestão de qualidade X X   

Certificação / Inspeção  X X  

 
 

Design 

Design de ambiente X    

Design de comunicação X    

Design de produto X    

Design de serviço X    

 Gestão da sustentabilidade X    
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Sustentabilidade 
Saúde e segurança no trabalho X    

Eficiência energética X    

Água, ar e solo X X   

Resíduos X X   

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Gestão da inovação X    

Planejamento tecnológico X    

Transformação digital X    

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Melhoria Genética e biotecnologia X    

Desenvolvimento do produto X X  X 

Propriedade intelectual X    

 

5. FICHAS TÉCNICAS 
 

5.1 As fichas técnicas delimitam os serviços do Sebraetec e são disponibilizadas através de 

Comitê Técnico que valida, atualiza, revisa e disponibiliza tais fichas. Cada sub área temática 

poderá conter uma ou mais fichas técnicas em consonância com as respectivas atuações; 

5.2 O escopo do serviço está descrito nas fichas técnicas, e o preço máximo está no Anexo II 

deste edital; 

5.3 As fichas técnicas poderão exigir requisitos mínimos para atuação. Se for este o caso, a 

prestadora deverá apresentá-los conforme orientação. Essa informação encontra-se no campo 

denominado PERFIL DESEJADO DA PRESTADORA DE SERVIÇO em cada uma das fichas 

técnicas; 

5.4 As candidatas a PRESTADORAS DE SERVIÇOS deverão verificar a lista constante no 

Anexo II e selecionar para CREDENCIAMENTO prestará o serviço, considerando o setor 

econômico disponibilizado para atendimento para cada serviço, conforme tabela ; 

5.5 O conjunto de fichas técnicas, utilizadas pelo SEBRAE/CE está disponível no endereço: 

https://cds.ce.sebrae.com.br/index.php/s/mMbx2F6G632EFYH 

6. DO SUBSÍDIO 
 

6.1 O acesso aos serviços ofertados pelo Sebraetec terá participação financeira do 

SEBRAE/NA conforme regras do Manual de Programas, Projetos e Atividades, bem como das 

diretrizes e estratégias do SEBRAE/NA 

7. DOS ATORES E DAS RESPONSABILIDADES 
 

7.1 O SEBRAE Nacional é responsável pela definição das diretrizes nacionais, pela 

coordenação geral do Sebraetec e por eventualmente operacionalizar e contratar a prestação de 

serviços tecnológicos. 
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7.2 O SEBRAE/CE é responsável pela gestão estadual do Sebraetec, definição dos serviços 

prestados no estado, sua operacionalização, o relacionamento com o cliente e o correto 

cumprimento do regulamento em seu estado. 

7.3 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. 

7.4 As EMPRESAS DEMANDANTES são pessoas jurídicas ou físicas enquadradas como 

clientes do SEBRAE, nos termos do artigo 3º deste Regulamento, que acessam serviços 

tecnológicos que compõem o Sebraetec, contidos no caderno técnico. 

7.5 O comitê do portfólio do Sebraetec será coordenado pelo SEBRAE Nacional e 

constituído por empregados do Sistema SEBRAE indicados pela Diretoria Técnica do 

SEBRAE Nacional. 

8. DAS VEDAÇÕES 
 

8.1 É vedado o atendimento a potencial empresário, potencial empreendedor e a empresas de 

médio e grande porte por meio do Sebraetec, conforme Art. 3º, Parágrafo Único, que utiliza o 

critério de faturamento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações. 

8.2 É vedada a divulgação pública do Sebraetec pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS, por 

meios eletrônicos, impressos, sites ou qualquer outro meio de divulgação, bem como a captação 

de EMPRESAS DEMANDANTES. 

8.3 É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS qualificadas como entidades privadas 

com fins lucrativos prestar serviços no estado quando em seu quadro societário existirem: 

8.3.1 Empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal 

ou integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/CE o qual pretendem prestar 

serviço; 

8.3.2 Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de empregados, dirigentes e 

conselheiros do SEBRAE/CE o qual pretendem prestar serviço. 

8.4 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. 
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8.5 Será vedada a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas que, por si ou por 

qualquer dos profissionais que a integrem: 

8.5.1 Tenham sofrido aplicação de penalidades por qualquer motivo derivado de 

participação em licitação e contrato com pessoa jurídica de Direito Público em 

geral e entidades integrantes do denominado Sistema “S”(SEBRAE, SENAI, 

SESC, SESI, SENAC, SEST, SENAR, SENAT) ou da Administração Pública, 

enquanto, perdurarem os motivos determinantes da punição; 

8.5.2 Sejam entidades representativas de profissionais ou trabalhadores, como 

sindicatos, conselhos de categorias ou classes e associações ligadas ao exercício 

da profissão; 

8.5.3 Sejam constituídas sob a forma de cooperativa; 
 

8.5.4 Estejam reunidas em consórcio; 
 

8.5.5 Tenham qualquer vinculação, direta ou indireta, inclusive por 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/CE, assim também considerados ex-empregados, até 180 dias após a 

demissão imotivada ou a pedido de demissão, excetuadas as pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado sem fins lucrativos; 

8.5.6 Sejam Microeempreededores Individuais ou Empresa Júnior; 
 

8.5.7 Tenham sido descredenciadas anteriormente por qualquer entidade integrante do 

Sistema S; 

8.5.8 Fica vedada à pessoa jurídica, a subcontratação dos serviços ora pactuados, que 

serão prestados obrigatoriamente pelos seus sócios ou empregados; 

8.5.9 É vedado o uso do Sebraetec para prestação de serviços não descritos no Caderno 

Técnico e que não possuam fichas técnicas validadas pelo COMITÊ DO 

PORTFÓLIO SEBRAETEC. 

8.5.10 É vedado empregado ou dirigente de quaisquer das prestadoras de serviços ao 

mesmo tempo operacionalmente vinculadas, participar do processo de licitação 

no sistema quando este for demandante do serviço; 

9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 
 

9.1 Prestar os serviços tecnológicos aprovados, apresentar os relatórios de execução 
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assinados pelas EMPRESAS DEMANDANTES e emitir documento fiscal de recebimento, 

dentro dos prazos e valores estabelecidos; 

9.2 Zelar pelo esmero na execução dos serviços tecnológicos prestados; 
 

9.3 Corrigir e solucionar eventuais irregularidades ou inadequações advindas da prestação de 

serviços tecnológicos, sem ônus para o SEBRAE/CE e nem para as EMPRESAS 

DEMANDANTES; 

9.4 Devolver os recursos financeiros ao SEBRAE/CE, em valores totais ou parciais, nos casos 

de cancelamento, desistência dos serviços e o não cumprimento do contrato, quando for o caso; 

9.5 Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/CE, à EMPRESA 

DEMANDANTE ou a terceiros, por ação, omissão, culpa ou dolo, na execução dos serviços 

contratados; 

9.6 Disponibilizar ao SEBRAE/CE, a qualquer momento, informações sobre a prestação dos 

serviços; 

9.7 Cumprir os prazos contratuais e, quando necessário, propor a reprogramação justificada 

do cronograma de prestação de serviços; 

9.8 Garantir confidencialidade das informações obtidas durante a prestação dos serviços; 
 

9.9 Cumprir este edital e os contratos de serviços firmados com o SEBRAE/CE. 
 

10. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 
 

10.1 Ser pessoa jurídica legalmente constituída no país há pelo menos 01(um) ano, operando 

nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com 

a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e o objeto de prestação de serviços 

deste edital; 

10.2 Estar regular com os tributos federais, estaduais e municipais; 
 

10.3 Estar regular quanto ao recolhimento da contribuição fiscal e previdenciária, relativas ao 

INSS e FGTS; 

10.4 Estar apta a atender todas as atividades descritas nas fichas técnicas pretendidas; 
 

10.5 Comprovar capacidade técnica referente ao serviço pretendido; 
 

10.6 Não será admitida, neste edital de credenciamento, a participação de empresas e/ou 

instituições reunidas em consórcio ou em situações que se enquadrem nas hipóteses previstas no 

item 8.5.4 deste edital; 
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10.7 É vedada a participação de pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos e/ou 

profissionais por ela indicados que: 

10.7.1 Sejam ou possuam algum dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico que seja 

conselheiro, diretor ou empregado do Sistema SEBRAE; 

10.7.2 Sejam ex-dirigentes ou ex-empregados até 180 dias contados de seu desligamento; 
 

10.7.3 Sejam ou possuam algum dirigente ou sócio que tenham relação de cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou 

afinidade até o terceiro grau com empregados ou diretores do Sistema SEBRAE; 

10.7.4 Não tenha sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de contratos 

firmados anteriormente com o Sistema SEBRAE, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição; 

10.7.5 Não tenham sido descredenciados por iniciativa de alguma Unidade Federativa do 

Sistema SEBRAE, pelos motivos previstos no item 15 (descredenciamento); 

10.8 O SEBRAE/CE não se responsabiliza por cadastros não efetuados em razão de falha 

técnica ou de comunicação do sistema; 

11. ETAPA DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 
 

11.1 O processo de Credenciamento acontecerá em etapa única que consiste na inscrição da 

prestadora de serviços no Sistema Sebraetec através do preenchimento dos dados cadastrais, da 

escolha dos serviços a serem prestados (fichas técnicas) e da inserção dos documentos de 

habilitação jurídica e técnica. Após análise e verificação dos dados e documentos inseridos no 

Sistema e estando de acordo com as solicitações exigidas, a Comissão de Avaliação aprovará a 

inscrição e a prestadora estará habilitada a prestar serviços ao SEBRAE/CE. 

12. INSCRIÇÃO 
 

12.1 Para efetuar sua inscrição, a empresa terá que acessar a página 

sebraetec.ce.sebrae.com.br, que permitirá ao candidato acessar o sistema informatizado do 

Sebraetec, mediante o preenchimento do cadastro eletrônico; 

12.2 A PRESTADORA DE SERVIÇO deverá indicar as fichas técnicas que pretende atender 

e anexar 01 ou mais atestados de capacidade técnica para cada uma delas, com a descrição das 

atividades compatíveis com o objeto da ficha técnica selecionada, comprovando no mínimo 100h 

de serviços prestados com o somatório das fichas escolhidas; 

12.3 A inscrição pode ser realizada em quantas fichas técnicas a pessoa jurídica candidata 
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desejar, desde que comprovada capacidade técnica; 
 

12.4 As informações e documentação apresentadas no ato da inscrição serão de inteira 

responsabilidade da empresa, dispondo o SEBRAE/CE do direito de excluir deste processo de 

CREDENCIAMENTO aquele que não preencher os dados solicitados de forma completa e 

correta; 

12.5 O presente edital estará aberto permanentemente, a partir da data do seu lançamento, com 

ciclos de análises periódicas da documentação das empresas candidatas, conforme calendário 

anual a ser divulgado, até que a diretoria executiva do SEBRAE/CE julgue necessário encerrá- 

lo. Para o ano de 2020 segue cronograma no Anexo VIII; 

12.6 O acompanhamento de todas as etapas do CREDENCIAMENTO será de inteira 

responsabilidade das candidatas interessadas, que receberão informações por meio do sistema 

informatizado; 

12.7 Toda e qualquer dúvida ou dificuldade relacionada ao sistema eletrônico deverá ser 

enviada ao endereço eletrônico: comissaosebraetec@ce.sebrae.com.br 

12.8 Somente  serão  consideradas  as  inscrições  que  vierem  com  todos  os documentos 

solicitados e com informações suficientes que permitam sua análise; 

12.9 O SEBRAE/CE manterá aberta a possibilidade de inscrição pelo prazo em que esse Edital 

de CREDENCIAMENTO Sebraetec estiver vigente; 

12.10 O recurso de inscrição deverá ser realizado através do sistema informatizado; 
 

12.11 O CREDENCIAMENTO será específico para atuar no Sebraetec – Serviços em Inovação 

e Tecnologia. 

13. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 
 

13.1 A candidata deverá anexar no sistema informatizado os documentos a seguir 

relacionados: 

13.1.1 Solicitação de cadastro da instituição/empresa, Anexo I do edital, devidamente 

preenchido; 

13.1.2 Cópia legível do Contrato Social ou Estatuto Social e/ou a última alteração 

realizada e também os documentos de eleição dos representantes, se houver; 

13.1.3 Ata de eleição e/ou ato de designação das pessoas habilitadas a representar a 

pessoa jurídica, se for o caso; 

13.1.4 RG e CPF dos representantes legais; 
11 

mailto:comissaosebraetec@ce.sebrae.com.br


13.1.5 Comprovante de endereço da empresa; 
 

13.1.5.1 Consideram-se documentos válidos para comprovação de endereço: 

alvará de funcionamento vigente, contrato de locação de imóvel em nome da 

pessoa jurídica, correspondência em nome da pessoa jurídica ou a RLE – 

Registro de Licenciamento de Empresas; 

13.1.6 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

emitido pelo site da Receita Federal; 

13.1.7 Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

13.1.7.1 Na falta da inscrição estadual, apresentar declaração assinada pelo 

representante legal ou seu contador, informando que possui isenção tributária 

em virtude da natureza da empresa e que se responsabiliza pela informação 

prestada; 

13.1.8 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Federal ou certidão positiva com 

efeito negativo de débitos com a Fazenda Federal; 

13.1.9 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual ou certidão positiva com 

efeito negativo de débitos com a Fazenda Estadual; 

13.1.10 Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal ou certidão positiva com 

efeito negativo de débitos com a Fazenda Municipal; 

13.1.11 Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS; 
 

13.1.12 Atestados de capacidade técnica para cada ficha técnica pretendida, emitido por 

empresa que já tenha sido atendida pela prestadora, inclusive pelos SEBRAE/UF, 

conforme Anexo III; 

13.1.12.1 Os atestados aqui relatados deverão obrigatoriamente estar tecnicamente 

compatíveis com a(s) ficha(s) técnica(s) selecionadas no ato da inscrição; 

13.1.12.2 Os serviços descritos deverão ter sido prestados dentro do período de 

constituição da pessoa jurídica da prestadora de serviço candidata; 

13.1.12.3 Os serviços descritos deverão ter sido prestados nos últimos 5(cinco) anos 

contatos até a submissão da inscrição no Sistema; 
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13.1.12.4 Não serão aceitos atestados de pessoa física; 
 

13.1.13 Descrição e comprovação da infraestrutura física, laboratorial, ferramental e de 

equipamentos necessários à prestação dos serviços tecnológicos e/ou de inovação 

nas áreas pretendidas conforme anexo IV; 

13.1.14 Declaração de vínculo empregatício ou societário dos profissionais que prestarão 

os serviços em nome da empresa/instituição, conforme anexo V; 

13.1.14.1 O documento deve conter o nome do profissional, o tipo de vínculo com 

a empresa, seu cargo/função e os nomes das fichas técnicas que irá executar; 

13.1.14.2 Devem ser apresentados os Curriculum lattes de todos os profissionais 

citados na declaração; 

13.1.14.3 No caso de haver empregados, o vínculo deverá ser comprovado por meio 

da cópia da carteira de trabalho constando os dados da contratação; 

13.1.14.4 Tanto a declaração quanto os demais itens dos profissionais deverão ser 

inseridos no sistema sob a forma de um único arquivo; 

13.1.15 Declaração das entidades privadas com fins lucrativos relativas às restrições 

indicadas neste edital sobre quadro societário, conforme Anexo VI; 

13.1.16 Declaração da própria empresa/instituição informando que não está suspensa de 

de licitar com quaisquer das instituições integrantes do “Sistema S”, conforme 

anexo VII 

13.1.17 Comprovante de acreditação ou homologação pelo órgão competente (para 

empresas candidatas à prestação de serviços de certificação); 

13.1.18 Comprovante de acreditação pelo INMETRO ou da homologação das redes 

metrológicas estaduais (para empresas candidatas à prestação de serviços de 

análises laboratoriais e ensaios); 

13.2 Empresas/instituições de todo o território nacional poderão se candidatar ao processo de 

inscrição e CREDENCIAMENTO no Sebraetec, para atendimento a demandas de empresas 

constituídas e sediadas no estado do Ceará, desde que possuam filial no Estado do Ceará; 

13.3 O SEBRAE/CE não assegurará demanda a nenhuma empresa/instituição cadastrada; 
 

13.4 Toda documentação apresentada deverá estar com o prazo de validade atualizado, sendo 

que quando não houver prazo específico se adota 90 dias da emissão. 

13.5 Em nenhuma hipótese será permitida a apresentação de protocolos em substituição aos 
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documentos exigidos. 
 

13.6 Serão inabilitadas as pessoas jurídicas que não cumprirem requisitos de inscrição. 
 

13.7 A prestadora de serviço só terá seu CREDENCIAMENTO ativo no sistema após análise 

e validação dos documentos referentes à fase de inscrição pela Comissão de Avaliação e a partir 

dessa aprovação integrará o CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO SEBRAETEC – do 

SEBRAE/CE. 

13.8 Após a divulgação dos resultados as empresas/instituições terão o prazo de 2 (dois) dias 

úteis para apresentação de recurso, contados da data da divulgação do resultado da seleção de 

habilitação. Todos os recursos deverão ser interpostos via sistema informatizado; o resultado do 

recurso será divulgado em até 5 (cinco) dias úteis após sua apresentação, juntamente com o 

resultado final após análise dos recursos; 

13.9 Fica a critério do SEBRAE/CE, visita técnica à empresa/instituição para comprovação no 

local das instalações e das competências técnicas apresentadas; 

13.10 As PRESTADORAS DE SERVIÇOS aprovadas no processo de inscrição serão objeto 

de contratação pelo SEBRAE/CE, especificamente para atuar no Sebraetec, mediante demanda, 

não sendo o SEBRAE/CE obrigado a assegurar demanda a nenhuma empresa/instituição 

cadastrada; 

13.11 Não haverá limite máximo de horas para prestação de serviços através do Sebraetec. 
 

14. DA CONTRATAÇÃO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

14.1 As PRESTADORAS DE SERVIÇOS somente atenderão demandas para as áreas 

temáticas, sub áreas, setores econômicos, tipos de serviços e fichas técnicas nas quais estiverem 

cadastradas no ato da contratação, seguindo o critério de rodízio 

14.2 A contratação do serviço se dará após a aprovação da proposta de trabalho no sistema 

Sebraetec, bem como a assinatura do contrato entre as partes (SEBRAE/CE, PRESTADORA DE 

SERVIÇO E CLIENTE); 

14.3 A assinatura do contrato entre SEBRAE/CE e PRESTADORA DE SERVIÇO será 

realizada por meio eletrônico no Portal de Serviços, com o uso de Certificado Digital (Assinatura 

Eletrônica) no documento Contrato de Serviço, anexado eletronicamente; 

14.4 As empresas credenciadas, obrigatoriamente, deverão possuir Certificado digital 

(Assinatura Eletrônica ou e-CNPJ), preferencialmente no modelo token, para o trâmite da 
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contratação junto ao SEBRAE/CE; 
 

14.4.1 A pessoa jurídica credenciada deverá solicitar ao SEBRAE/CE, por e-mail, cadastro 

no Portal de Serviços; 

14.5 A contratação do serviço se dará através de sistema informatizado e por um gestor de 

atendimento que informará na demanda tecnológica, a área, sub área, tipo de serviço, setor 

econômico e dados cadastrais do cliente e o sistema indicará a PRESTADORA DE SERVIÇOS 

indicada no rodízio, dentre aquelas disponíveis no credenciamento do Sebraetec; 

14.6 O prazo para o aceite da demanda pela pessoa jurídica será de 01 dia útil (24h) após o 

envio da demanda e o prazo de encaminhamento da proposta será de até 5 (cinco) dias úteis. 

Após esse prazo a pessoa jurídica perde o direito sobre a demanda; 

14.7 As prestadoras de serviços podem fazer contato com as EMPRESAS DEMANDANTES 

para esclarecer alguma dúvida antes mesmo de enviar a proposta, desde que dentro do intervalo 

dos 5(cinco) dias úteis; 

14.8 PRESTADORA DE SERVIÇOS deverá apresentar proposta de trabalho com 

especificação do serviço a ser realizado, carga horária e valor do serviço, de acordo com os 

valores das fichas técnicas; 

14.9 Os gestores, responsáveis pela análise das propostas poderão solicitar às 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS algum ajuste na mesma, que terão o prazo de até 2 (dois) dias 

úteis para responder; 

14.10 Será vedado o início de qualquer prestação de serviço sem a formalização do respectivo 

contrato de prestação de serviços e o recebimento da contrapartida da EMPRESA 

DEMANDANTE; 

14.11 Caso a proposta seja aceita pela empresa demandante, o gestor de atendimento dará início 

aos procedimentos de contratação da pessoa jurídica selecionada, que consiste na elaboração do 

contrato entre o SEBRAE/CE, prestadora de serviço e empresa demandante, via sistema 

informatizado; 

14.12 Caberá ao SEBRAE/CE o repasse integral do valor do serviço realizado pela prestadora 

do serviço e a cobrança da contrapartida da empresa demandante; 

14.13 O valor a ser pago pelo serviço tecnológico está estabelecido em tabela de preços, no 

Anexo II deste edital, em conformidade com a ficha técnica em que a prestadora de serviço venha 

a ser cadastrada; 
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14.14 Os valores praticados obedecerão aos tetos definidos pelo Comitê de Portfólio e serão 

desdobrados em número e valores de horas para cada ficha técnica; 

14.15 O SEBRAE/CE poderá, a qualquer momento, alterar os valores máximos estabelecidos 

no Anexo II, sem que caiba, em decorrência desta medida, indenização, compensação aos 

participantes ou reclamação destes; 

14.16 As alterações nas fichas técnicas e nos valores máximos não impactarão os serviços 

tecnológicos já contratados pela empresa demandante; 

14.17 O SEBRAE/CE não será responsável por eventuais prejuízos que a prestadora de serviço 

venha a causar à empresa demandante, restringindo-se à condição de agente subsidiário de acesso 

ao serviço tecnológico ou de inovação demandado pelo cliente, sendo a responsabilidade técnica, 

única e exclusivamente da prestadora de serviço; 

14.18 O pagamento do SEBRAE/CE à prestadora de pelos serviços prestados será realizado 

após a conclusão do serviço, mediante o atesto do cliente no relatório, a avaliação satisfatória do 

cliente e apresentação de evidências do atendimento, no sistema informatizado. 

14.18.1 As PRESTADORAS credenciadas no Programa SEBRAETEC receberão 

instruções específicas, em momento oportuno, sobre como emitir os documentos 

para cobrança dos serviços prestados. 

14.18.2 O SEBRAE/CE realizará o pagamento para as PRESTADORAS através de conta 

bancária da empresa. 

14.19 É vedado à prestadora de serviço receber pagamento, a qualquer título, diretamente de 

cliente por serviços prestados no âmbito do SEBRAETEC; 

14.20 O pagamento da empresa demandante ao SEBRAE/CE pelo serviços prestados seguirá 

política de comercialização do SEBRAE/CE; 

14.20.1 Para projetos cujo pagamento seja realizado de forma parcelada, a Empresa 

Demandante que não efetuar o pagamento nas datas previstas no contrato ou 

termo, poderá ter suspensa a execução dos serviços até a data de sua regularização. 

14.20.2 O SEBRAE/CE poderá cancelar o serviço, a seu exclusivo critério, em caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias de qualquer pagamento pela EMPRESA 

DEMANDANTE. 

15. DA ADVERTÊNCIA/ SUSPENSÃO/ DESCREDENCIAMENTO 
 

15.1 A pessoa jurídica poderá ser advertida, suspensa ou descredenciada quando, através de 
 

16 



seus proprietários/sócios ou profissionais por ela indicados incorrer em qualquer dos ítens 

listados a seguir: 

15.1.1 Receber 3 (três) avaliações inferiores a 7,0 por parte de clientes na pesquisa de 

satisfação realizada logo após a conclusão do atendimento no ano; 

15.1.2 Interromper, sem justificativa, atividades em andamento e/ou atrasar 

constantemente compromissos assumidos com o cliente e/ou SEBRAE/CE; 

15.1.3 Cobrar qualquer honorário profissional dos clientes, a título complementar ou não, 

relativo aos trabalhos executados em decorrência do credenciamento no 

SEBRAETEC; 

15.1.4 Cobrar valor superior do cliente SEBRAETEC àquele que pratica habitualmente 

no mercado, superfaturando o serviço; 

15.1.5 Descumprir o estabelecido no contrato de prestação de serviços e neste Edital; 
 

15.1.6 Apresentar em qualquer fase do processo de credenciamento ou na vigência de 

contrato de prestação de serviços documentos que contenham informações 

inverídicas; 

15.1.7 Utilizar profissionais não preparados para a execução de serviços por meio do 

SEBRAETEC, descuidando da qualidade na prestação dos serviços; 

15.1.8 Entrega e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de seus serviços 

durante os contatos mantidos em nome do SEBRAE/CE; 

15.1.9 Designar ou substituir outro profissional credenciado ou não, para executar o 

serviço pelo qual foi contratado pelo SEBRAE/CE, no todo ou em parte; 

15.1.10 Prestar informações incorretas sobre as atividades e custos inerentes ao serviço 

prestado sem justificativa e correções posteriores com vistas a sanar os erros; 

15.1.11 Deixar de prestar informações ou apresentar documentos quando solicitados pelo 

SEBRAE Nacional, pelo SEBRAE/CE ou pelo cliente; 

15.1.12 Deixar de apresentar e inserir no sistema relatório com evidências da entrega 

efetuada ao cliente na finalização da proposta, comprovando o executado no plano 

de trabalho; 

15.1.13 Divulgar publicamente o Sebraetec por meios eletrônicos, impressos, sites ou 

qualquer outro meio; 

15.1.14 Causar dano ao cliente SEBRAETEC ou ao SEBRAE/CE quando da prestação de 
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serviço. 
 

15.1.15 Quando verificado dano para o cliente ou para o SEBRAE/CE, a prestadora de 

serviço ficará obrigada a ressarcir qualquer das partes os valores correspondentes, 

com as correções monetárias aplicáveis. 

15.2 O descredenciamento de prestadora do serviço implica a perda do potencial direito à 

contratação para prestar serviço por meio do SEBRAETEC e a aplicação automática de outras 2 

(duas) penalidades: 

15.2.1 Impossibilidade de novo credenciamento no SEBRAETEC pelo período de 2 

(dois) anos; 

15.2.2 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SEBRAE/CE pelo prazo de 2 

(dois) anos. 

15.3 Na ocorrência de alguma das hipóteses citadas no artigo 38 ou demais itens constantes 

nesse edital, será instaurado, pela Coordenação estadual do programa, processo administrativo 

para apuração de responsabilidade com os seguintes passos: 

15.3.1 A prestadora do serviço será notificada sobre a instauração do processo e terá 5 

(cinco) dias úteis de prazo para apresentar defesa, contados do seu recebimento; 

15.3.2 O processo será julgado pela Diretoria Executiva do SEBRAE/CE ou por quem 

essa delegar competência, que analisará a penalidade cabível de acordo com a 

gravidade de cada situação. 

15.4 As prestadoras dos serviços poderão solicitar seu próprio descredenciamento, hipótese 

em que não serão aplicadas as penalidades previstas no artigo 38. A solicitação de 

descredenciamento pela própria PRESTADORA DO SERVIÇO não será objeto de análise. 

16. DA INABILITAÇÃO 
 

16.1 É vedada a participação, direta ou indireta, de pessoas jurídicas por si ou por qualquer 

dos profissionais que a integrem, que: 

16.1.1 Estejam cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar como Sistema 

SEBRAE/CE; 

16.1.2 Estiverem sob decretação de falência, dissolução e liquidação; 
 

16.1.3 Estejam reunidas em consórcio; 

16.1.4 Sejam entidades representativas de profissionais ou trabalhadores, como 

sindicatos, conselhos de categorias ou classes e associações ligadas ao exercício 
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da profissão; 
 

16.1.5 Sejam constituídas sob a forma de cooperativas. 
 

16.2 É vedada a participação de prestadoras dos serviços, qualificadas como entidades 

privadas com fins lucrativos, que apresentem em seu quadro societário: 

16.2.1 Empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal 

ou integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/CE; 

16.2.2 Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de empregados, dirigentes e 

conselheiros do SEBRAE/CE. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

17.1 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro cadastral da 

empresa/instituição que deixar de satisfazer às exigências estabelecidas neste edital e aos padrões 

de qualidade adotados pelo SEBRAE/CE. 

17.2 A participação no CREDENCIAMENTO importará a aceitação integral e irretratável das 

normas contidas neste edital e nos seus anexos. 

17.3 O SEBRAE/CE poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar as fichas técnicas 

para CREDENCIAMENTO de empresas/instituições e também alterar a forma e as informações 

requeridas nos anexos e neste edital, sem que isso represente novo processo de 

CREDENCIAMENTO, desde que o motivo seja adequar o instrumento de 

CREDENCIAMENTO à necessidade de atender a variedade da demanda de seus clientes. 

17.4 Será de responsabilidade da empresa/instituição prestadora de serviços a precisão e a 

qualidade destes. 

17.5 O CREDENCIAMENTO no Sebraetec não gerará direito subjetivo à utilização da 

logomarca do SEBRAE/CE em material publicitário ou institucional da empresa credenciada. 

17.6 O SEBRAE/CE poderá cancelar o CREDENCIAMENTO, por decisão motivada, sem que 

caiba qualquer indenização aos cadastrados ou aos candidatos. 

17.7 O SEBRAE/CE poderá, se assim lhe convier, suspender o processo de 

CREDENCIAMENTO pelo tempo que julgar necessário. 

17.8 A empresa credenciada, bem como os profissionais por ela habilitados não possuem 

subordinação ao SEBRAE/CE. 

17.9 A pessoa jurídica deverá manter durante toda execução do contrato, todas as condições de 
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habilitação e qualificação exigidas no edital em compatibilidade com as obrigações assumidas. 
 

17.10 A instituição/empresa credenciada poderá prestar serviços no âmbito do Sistema de 

Gestão de Fornecedores – SGF e no âmbito do Sebraetec, sendo que toda prestação de serviços 

tecnológicos deverá ser realizada, necessariamente, através do sistema Sebraetec. 

17.11 O CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas e os contratos de prestação de serviços 

decorrentes de edital de CREDENCIAMENTO anterior permanecerão válidos, desde que 

mantidas as condições e as exigências originárias. 

 

 
Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

 

Anexo I –– Solicitação de Cadastro da Empresa. 

Anexo II – Tabela de Serviços e Preços máximos. 

Anexo III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica. 
 

Anexo IV – Modelo de Descrição e Comprovação de Infraestrutura. 
 

Anexo V – Declaração de Vínculo Empregatício ou Societário dos Profissionais. 
 

Anexo VI – Declaração das Entidades Privadas com Fins Lucrativos relativas às Restrições 

Indicadas neste Edital sobre Quadro Societário. 

Anexo VII – Declaração de Inexistência de Impedimento com o “Sistema S. 

Anexo VIII – Cronograma dos Ciclos de Inscrição e Avaliação. 

Anexo IX – Tutorial para a inscrição no sistema SEBRAETEC. 

 

 

Fortaleza, 29 de julho de 2020 

 

 

Joaquim Cartaxo Filho Airton Gonçalves Júnior 
 

Diretor Superintendente Diretor de Administração e Finanças 
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ANEXO I 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA 

 
 

1. DADOS GERAIS 

 
Razão ou Denominação Social: 

Nome de Fantasia: 

CNPJ: 

Endereço Completo: 

Cidade: UF:  CEP: 

E-mail:  Site  

DDD/Telefone: 

DDD/Celular: 

E-mail: 

 
 

2. CONTATOS DA INSTITUIÇÃO/EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL 

 
Nome do responsável: 

CPF: RG: 

DDD/Telefone: 

DDD/Celular: 

E-mail: 

 
COORDENADOR RESPONSÁVEL PELO SEBRAETEC NA 
INSTITUIÇÃO/EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS: 

 

O coordenador do projeto na Instituição/Empresa prestadora de serviços, obrigatoriamente sócio 

ou empregado, será a pessoa responsável por realizar a interface com o SEBRAE/CE, pelo 
credenciamento da instituição e receber as demandas de projetos. 

 
Nome do responsável: 

CPF: RG: 

Setor/Departamento: 

Cargo: 

DDD/Telefone: 

DDD/Celular: 

E-mail: 

 

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO(S) NA INSTITUIÇÃO/EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS CONFORME A ÁREA TEMÁTICA: 

 

O(s) Responsável (is) Técnico (s) na PRESTADORA DE SERVIÇOS, obrigatoriamente sócio 

(s) ou empregado (s), será (ão) a (s) pessoa (s) responsável (is) pela execução e assinatura das 
propostas de serviços a serem firmadas com o SEBRAE/CE: 

 
Nome: 

CPF: RG: 

Setor/Departamento: 

Cargo: 

DDD/Telefone: 



DDD/Celular: 

E-mail: 

 

Nome: 

CPF: RG: 

Setor/Departamento: 

Cargo: 

DDD/Telefone: 

DDD/Celular: 

E-mail: 

 

 
3. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: 

No histórico da empresa informar o nome dos profissionais que prestarão os serviços (por 

área de conhecimento) graduação, cargo, relação profissional do mesmo com a pessoa 

jurídica e área de atuação. 

 
Natureza jurídica: 

Porte da instituição: 

Data de fundação: 

Áreas de Atuação: 

Especialidades da empresa: 

 

Histórico: 

 
4. CATEGORIA DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DOS SERVIÇOS 

( ) Universidade 
( ) Fundação(vinculada a universidades) 
( ) Fundação(vinculada a Centros e Institutos de Tecnologia) 
( ) Centro e Instituto de Tecnologia 

( ) Empresa privada 

(  ) Outros – especificar:   
 

5. TIPOS DE SERVIÇOS PARA OS QUAIS DESEJA SE CADASTRAR: 

( ) Consultoria Tecnológica 

( ) Serviços Metrológicos 

( ) Avaliação da Conformidade 

( ) Prototipagem 

 

6. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Relato da experiência da empresa/instituição na prestação de serviços de consultoria/instrutoria à 
micro e pequenas empresas dentro da(s) área(s) para a(s) qual(ais) se inscreve e informa ter 
competência: 



 
 

7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 
Nome do Banco 

Nº do Banco 

Nome da Agência 

Nº da Agência 

Nº da conta-corrente 

Cidade da Agência Bancária/UF 

 
8. FICHA (S) TÉCNICA (S) DE COMPETÊNCIA DA EMPRESA 

 
Nome da Ficha Técnica Tipo de Serviço Área Temática Subárea 

Temática 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Obs: Deverão ser descritas o nome das fichas técnicas com as quais a empresa irá trabalhar, bem como a(s) 

área(s), sub área(s) e tipo(s) de serviço(s). 

Obs: Preencher de acordo com as fichas escolhidas no portfólio Sebraetec/CE. 



DECLARAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA PLEITEANTE 

1. Declaramos que as informações anteriormente descritas são verdadeiras; 
 

2. Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no edital 

devidamente regularizada, e ciente de que a falta de qualquer um dos documentos impede 

a contratação de nossa pessoa jurídica pelo SEBRAE/CE; 

3. Declaramos ter compreendido que o processo de cadastramento da pessoa jurídica não 

implica na contratação de serviços. A contratação de serviços somente se dará quando 

houver demanda, obedecendo aos critérios descritos neste edital; 

4. Declaramos assim, estarmos cientes do disposto neste edital e das condições de 

contratação de nossa pessoa jurídica, para cujo efeito anexamos a documentação exigida. 

 

Assinaturas: 

 
a) Do coordenador dos serviços de inovação e tecnologia na pessoa jurídica 

prestadora de serviços: 

Nome     

Assinatura:  Data  /  /     

 

b) Do(s) representantes(s) legal (is) da pessoa jurídica prestadora dos serviços: 

 
 

Nome:     

Assinatura: Data: _/ / 



 



ANEXO II 

TABELA DE SERVIÇOS E PREÇOS MÁXIMOS 
 

 
 

 

Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

1 Desenvolvimento Tecnológico     

1.1 Desenvolvimento de produto     

1.1.2 Prototipagem de novos produtos   X R$ 19.800,00 

1.1.3 Desenvolvimento de produto  X X R$ 18.540,00 

1.2 Gestão da Inovação     

1.2.1 Implantação de processos de Gestão da Inovação  X X R$ 9.416,00 

1.3 Melhoria Genética e biotecnologia     

1.3.1 Fertilização In Vitro - FIV - Rebanho   X R$ 20.250,00 

1.3.2 Melhoria genética - caprinos e ovinos   X R$ 19.990,00 

1.3.3 Inseminação Artificial por Tempo Fixo – IATF – Rebanho   X R$ 8.640,00 

1.4 Planejamento Tecnológico     

1.4.1 Estudo de Prospecção Tecnológica  X X R$ 7.200,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

1.4.2 Planejamento Estratégico Tecnológico  X X R$ 8.400,00 

1.4.3 Elaboração de projeto de inovação  X X R$ 6.000,00 

1.5 Propriedade Intelectual     

1.5.1 Depósito de Patente de Invenção ou de Modelo de Utilidade  X X R$ 8.100,00 

1.5.2 Elaboração de Recurso  X X R$ 1.400,00 

1.5.3 Registro – Topografia de circuitos integrados  X X R$ 3.888,00 

1.5.4 Registro de Desenho Industrial  X X R$ 3.360,00 

1.5.5 Registro de Programa de Computador  X X R$ 3.240,00 

1.5.6 Requerimento de Proteção – Cultivares  X X R$ 3.888,00 

1.6 Transformação Digital     

1.6.1 Aceleração em Ferramentas Digitais X X X R$ 6.000,00 

1.6.2 Desenvolvimento de Mídias digitais de comunicação X X X R$ 10.480,00 

1.6.3 Desenvolvimento de sistemas para Web  X X R$ 21.000,00 

1.6.4 Diagnóstico para Implantação de E-commerce  X X R$ 3.000,00 

1.6.5 Identificação e Planejamento para Atuação em Links 

Patrocinados 

X X X R$ 5.202,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

1.6.6 Implantação de E-commerce  X X R$ 12.600,00 

1.6.7 Inserção digital – Desenvolvimento de WebSite  X X R$ 4.000,00 

1.6.8 Planejamento para Busca Orgânica – SEO X X X R$ 3.000,00 

1.6.9 Planejamento para Presença Digital X X X R$ 3.800,00 

1.6.10 Planejamento e preparação para comercialização em 

marketplace 

X X X R$ 11.200,00 

1.6.11 Consultoria para Growth Hacking X X X R$ 5.000,00 

1.6.12 Realidade Aumentada para os Pequenos Negócios X X X R$ 13.000,00 

2. Design     

2.1 Design de Ambiente     

2.1.1 Boas práticas em ambientes comerciais - layout e aspectos 

do visual merchandising 

X X X R$ 2.000,00 

2.1.2 Design de fachada X X X R$ 3.680,00 

2.1.3 Design de Interiores X X X R$ 15.600,00 

2.1.4 Quiosque de Venda X X X R$ 11.130,00 

2.1.5 Vitrines e expositores X X X R$ 3.480,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

2.2 Design de Comunicação     

2.2.1 Branding  X X R$ 13.800,00 

2.2.2 Comunicação Visual  X X R$ 15.600,00 

2.2.3 Design de Rótulo  X X R$ 6.042,00 

2.2.4 Identidade Visual  X X R$ 7.800,00 

2.2.5 Sinalização  X X R$ 7.560,00 

2.3 Design de Produto     

2.3.1 Desenvolvimento de Coleções  X X R$ 16.100,00 

2.3.2 Design de produto tridimensional  X X R$ 18.400,00 

2.3.3 Design de Embalagem  X X R$ 5.680,00 

2.4 Design de Serviço     

2.4.1 Design e Melhoria de Serviços X X X R$ 7.475,00 

2.4.2 Design sensorial X X X R$ 18.000,00 

2.4.3 Caderno de Tendências X X X R$ 15.000,00 

2.4.4 Desenvolvimento e Implantaç ão de Estratégia Campanha e 
Aç ões Transmı́dia Storytelling 

X X X R$ 19.120,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

2.4.5 Design e Prototipagem de Produtos e Serviços para 

StartUps 

X X X R$ 11.250,00 

2.4.6 Design Thinking para melhoria de produtos e/ou serviços X X X R$ 9.800,00 

2.4.7 Experiência do Usuário em Ambientes Digitais X X X R$ 9.600,00 

3. Produção e Qualidade     

3.1 Cadeia de Suprimentos     

3.1.1 Implantação de Lean na logística da Cadeia de Suprimentos  X X R$ 10.800,00 

3.1.2 Organização e Controle de Estoque  X X R$ 8.453,00 

3.1.3 Otimização da Cadeia de Suprimentos  X X R$ 12.720,00 

3.2 Certificação/Inspeção     

3.2.1 Auditoria para Acreditação ONA  X  R$ 13.000,00 

3.2.2 Auditoria para Certificação PBQPH X X  R$ 15.000,00 

3.2.3 Auditoria Conforme Regulamentos e Normas Técnicas 

Aplicados ao Turismo 

 X  R$ 12.840,00 

3.2.4 Certificação conforme protocolo Globalgap   X R$ 10.000,00 

3.2.5 Certificação Compulsória de Produtos X X X R$ 21.000,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.2.6 Certificação conforme norma ABNT NBR ISO 14001:2015 – 

Sistema De Gestão Ambiental 

X X X R$ 10.700,00 

3.2.7 Certificação conforme norma ABNT NBR ISO 22000:2006 – 

Sistemas de gestão da segurança de alimentos 

X   R$ 21.000,00 

3.2.8 Certificação conforme norma ABNT NBR ISO 45001 – 

Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional 

X X X R$ 10.700,00 

3.2.9 Certificação conforme norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – 

Sistema de gestão da qualidade 

X X X R$ 21.000,00 

3.2.10 Certificação Halal – Por Auditoria X  X R$ 20.000,00 

3.2.11 Caracterização Física e Sensorial do Café   X R$ 3.300,00 

3.2.12 Certificação de Produtos Orgânicos   X R$ 14.500,00 

3.2.13 Certificação de serviços automotivos  X  R$ 7.500,00 

3.2.14 Certificação Ambiental de Serviços Automotivos  X  R$ 6.500,00 

3.2.15 Auditoria Conforme Exigências Regulamentares das 

Condições Higiênico-Sanitárias e Boas Práticas em Segurança de 

Alimentos 

X X X R$ 4.200,00 

3.3 Gestão da Qualidade     



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.3.1 Adequação à norma ABNT NBR ISO 22000 2019 - Sistema 

de gestão da segurança dos alimentos 

 X X R$ 13.125,00 

3.3.2 Adequação à norma ABNT NBR ISO 9001:2015 – Sistema 

de Gestão da Qualidade 

 X X R$ 21.000,00 

3.3.3 Adequação à norma ABNT NBR ISO 27001 – Gestão de 

Segurança da Informação 

X X X R$ 12.840,00 

3.3.4 Adequação à norma ABNT NBR ISO IEC 17025:2017 – 

Requisitos gerais para a competência de laboratórios 

 X  R$ 14.400,00 

3.3.5 Adequação ao Caderno de Especificações Técnicas e Plano 

de Controle de Indicação Geográfica 

X X X R$ 8.000,00 

3.3.6 Adequação ao Regulamento do Serviço de Comunicação 

Multimídia (Anatel) 

 X  R$ 4.280,00 

3.3.7 Qualidade do Café – Critérios SCAA – Colheita e Pós- 

Colheita 

  X R$ 7.000,00 

3.3.8 Adequação à regulamentação da produção orgânica no 

Brasil 

  X R$ 4.320,00 

3.3.9 Adequação da Área de Produção à Legislação Sanitária   X R$ 3.360,00 

3.3.10 Adequação de agroindústrias aos Serviços de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal ou vegetal 

  X R$ 19.200,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.3.11 Adequação de Produtos aos Regulamentos Técnicos e aos 

Mecanismos de Avaliação da Conformidade Compulsórios 

 X  R$ 17.250,00 

3.3.12 Diagnóstico para Segurança dos Alimentos   X R$ 1.920,00 

3.3.13 Rotulagem de alimentos e informação nutricional   X R$ 2.016,00 

3.3.14 Adequação à norma ABNT NBR ISO 21101:2014 – 

Turismo de aventura – Sistemas de gestão da segurança – 

Requisitos 

 X  R$ 18.000,00 

3.3.15 Adequação à norma ABNT NBR ISO 21401:2020 – 

Turismo e serviços relacionados – Sistema de gestão da 

sustentabilidade para meios de hospedagem 

 X  R$ 18.000,00 

3.3.16 Adequação à Resolução ANTT nº 5232 Transporte de 

Produtos Perigosos 

 X  R$ 18.000,00 

3.3.17 Adequação para certificação produção integrada da cadeia 

agrícola e boas práticas na produção agrícola 

  X R$ 11.630,00 

3.3.18 Boas Práticas de Fabricação para Empresas de Alimentos e 

Bebidas Implantação ou Renovação 

 X X R$ 8.560,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.3.21 Boas Práticas na Produção Primária de Hortifrutícolas   X R$ 6.240,00 

3.3.22 Processo de FSSC 22000  X X R$ 8.500,00 

3.3.23 Adequação à norma ABNT NBR ISO 15189:2015 – 

Laboratórios Clínicos 

 X  R$ 18.000,00 

3.3.24 Adequação à norma IATF 16949:2016 – Sistema de Gestão 

da Qualidade Automotiva 

 X  R$ 18.000,00 

3.3.25 Adequação às normas Ambientais para Serviços 

Automotivos 

 X  R$ 3.250,00 

3.3.26 Adequação às normas de Qualidade para Serviços 

Automotivos 

 X  R$ 4.800,00 

3.3.27 Adequação de Estabelecimentos Produtores de Bebidas 

Alcoólicas Para Registro 

  X R$ 12.000,00 

3.3.28 Adequação do Manejo Nutricional de Rebanho Leiteiro   X R$ 5.000,00 

3.3.29 Cliente Oculto X X X R$ 3.600,00 

3.3.30 Georreferenciamento do Empreendimento Rural   X R$ 15.000,00 

3.3.31 Melhoria da Qualidade do Leite   X R$ 12.000,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.3.32 Boas práticas de distribuição de hortifrutigranjeiros   X R$ 4.555,00 

3.4 Mapeamento e Melhoria de Processos     

3.4.1 Adequação às Boas Práticas de Beneficiamento em Casas de 

Mel 

  X R$ 3.840,00 

3.4.2 Boas práticas agrícolas   X R$ 8.400,00 

3.4.3 Boas práticas na apicultura   X R$ 13.900,00 

3.4.4 Boas práticas na avicultura   X R$ 7.200,00 

3.4.5 Boas Práticas na Pecuária de Leite e/ou Corte   X R$ 14.160,00 

3.4.6 Controle e melhoria de processos  X X R$ 12.500,00 

3.4.7 Controle e Melhoria de Processos com Conectividade (IoT)  X X R$ 13.200,00 

3.4.8 Cultivo protegido em propriedades rurais   X R$ 7.680,00 

3.4.9 Implantação de Boas Práticas para Aperfeiçoamento de 

Manejo Reprodutivo 

  X R$ 2.400,00 

3.4.10 Implantação de lavoura de palma adensada   X R$ 6.720,00 

3.4.11 Implantação de Mandioca para Alimentação de Rebanho   X R$ 6.240,00 

3.4.12 Implantação de Projeto de Produção Aquícola   X R$ 7.680,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.4.13 Implantação de silo para alimentação animal   X R$ 1.920,00 

3.4.14 Implantação do Código de Barra  X X R$ 7.200,00 

3.4.15 Implantação do Sistema Kanban  X X R$ 4.590,00 

3.4.16 Lean Manufacturing  X  R$ 19.200,00 

3.4.17 Manejo para aumento da produtividade do mel   X R$ 3.480,00 

3.4.18 Melhoria Da Produtividade em Rebanho Leiteiro e de 

Corte 

  X R$ 12.000,00 

3.4.19 Melhoria de layout produtivo   X R$ 9.975,00 

3.4.20 Melhoria de Processo Produtivo para o Cultivo de 

Camarão e/ou Peixe 

  X R$ 8.160,00 

3.4.21 Melhoria do Processo Produtivo Suinícola   X R$ 8.640,00 

3.4.22 Pastagem para Suporte Alimentar   X R$ 6.720,00 

3.4.23 Planejamento e Controle de Produção  X X R$ 16.500,00 

3.4.24 Procedimento Operacional Padrão - POP  X X R$ 6.000,00 

3.4.25 Produtividade – 5S  X X R$ 3.597,00 

3.4.26 Agricultura de precisão: mapa de fertilidade de solo   X R$ 21.000,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

3.4.27 Elaboração do manual técnico operacional do franqueador X X X R$ 8.800,00 

3.4.28 Introdução e Implantação de Tecnologia de Nutrição 

Vegetal via Fertirrigação 

  X R$ 7.680,00 

3.4.29 Formatação de Franquia X X X R$ 21.000,00 

3.4.30 Avaliação de Loja  X X R$ 9.000,00 

3.4.31 Lean Farm   X R$ 18.000,00 

3.4.32 Melhoria do processo produtivo agrícola   X R$ 8.160,00 

4. Sustentabilidade     

4.1 Água, Ar e Solo     

4.1.1 Ações Necessárias para Implantação de Sistemas 

Sustentáveis de Irrigação 

  X R$ 8.400,00 

4.1.2 Emissões Atmosféricas de Fonte Fixa  X X R$ 4.500,00 

4.1.3 Captação e Uso Racional de Água de Chuva  X X R$ 17.400,00 

4.1.4 Consultoria para Manejo Sustentável da Água em Sistemas 

de Irrigação 

  X R$ 12.840,00 

4.1.5 Otimização de uso dos recursos hídricos – Gestão de água  X X R$ 18.000,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

4.1.6 Inventário de Emissões e Remoções de Gases de Efeito 

Estufa – GEE 

 X X R$ 15.300,00 

4.2 Eficiência Energética     

4.2.1 Adequação para Etiquetagem em uso Eficiente de Energia 

em Edifícios (PROCEL Edifica) – Projeto/Const 

 X X R$ 21.000,00 

4.2.2 Eficiência Energética  X X R$ 9.600,00 

4.2.3 Energia Solar Fotovoltaica  X X R$ 12.600,00 

4.2.4 Energia Eólica  X X R$ 8.800,00 

4.2.5 Melhoria da Eficiência Energética e fontes de energia 

alternativas 

 X X R$ 13.963,00 

4.3 Gestão da Sustentabilidade     

4.3.1 Cadastro Ambiental Rural (CAR)  X X R$ 2.400,00 

4.3.2 Implantação da norma ABNT NBR ISO 14001 2015 – 

Sistema de Gestão Ambiental 

 X X R$ 18.000,00 

4.3.3 Implantação de Avaliação de Impacto Social e Ambiental  X X R$ 5.220,00 

4.3.4 Licenciamento Ambiental  X X R$ 14.400,00 

4.3.5 Plano de controle ambiental  X X R$ 3.990,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

4.3.6 Adequação para obtenção de licença ambiental  X X R$ 21.000,00 

4.3.7 Consultoria para estudo de impacto de vizinhança  X X R$ 628,00 

4.3.8 Implantação de Requisitos de SMS (Saúde, Meio Ambiente e 

Segurança) para Fornecedores 

 X X R$ 18.890,00 

4.3.9 Dimensionamento da Capacidade de Carga de Uso Turístico 

de Áreas Naturais 

 X  R$ 7.000,00 

4.3.10 Implantação de Requisitos Ambientais para Fornecedores  X X R$ 18.890,00 

4.3.11 Planejamento para implantação de ações de 

Responsabilidade Social e Ambiental 

 X X R$ 8.100,00 

4.3.12 Redução de desperdício nos pequenos negócios  X X R$ 5.060,00 

4.3.13 Acessibilidade – projeto de adaptação do espaço físico  X X R$ 12.000,00 

4.4 Resíduos     

4.4.1 Consultoria para implantação de uma unidade de 

processamento de matéria orgânica – Compostagem 

  X R$ 7.200,00 

4.4.2 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos   X R$ 3.080,00 

4.4.3 Consultoria para plano de sistema integrado de produção e 

utilização de resíduos orgânicos 

  X R$ 12.600,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

4.4.4 Gestão de Efluentes Líquidos  X X R$ 14.125,00 

4.4.5 Projeto de Fossas Sépticas   X R$ 10.272,00 

4.5 Saúde e segurança no trabalho     

4.5.1 Adequação à NR 10 – Instalações Elétricas  X X R$ 21.000,00 

4.5.2 Adequação a NR 13 – Inspeção de Caldeiras e Vasos de 

Pressão 

 X X R$ 3.900,00 

4.5.3 Adequação à NR 35 – Trabalho em Altura  X X R$ 6.000,00 

4.5.4 Análise Ergonômica Do Trabalho (AET)  X X R$ 4.992,00 

4.5.5 Avaliação Ambiental - Agentes Químicos (Higiene 

Ocupacional) 

 X X R$ 3.806,00 

4.5.6 Consultoria em Saúde e Segurança no Trabalho – 

Diagnóstico de NR´s 

 X X R$ 4.900,00 

4.5.7 Implantação dos requisitos da norma OSHAS 18001 / ISO 

45001 

 X X R$ 18.900,00 

4.5.8 Laudo de Insalubridade  X X R$ 9.240,00 

4.5.9 Laudo de Periculosidade  X X R$ 6.000,00 



 
Áreas/Subáreas/Fichas Técnicas 

Setor Econômico Atendido  

Preço 

Máximo Indústria Comércio e 

Serviços 

Agronegócio 

4.5.10 Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – 

LTCAT 

 X X R$ 3.600,00 

4.5.11 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - 

PCMSO 

 X X R$ 4.000,00 

4.5.12 Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR  X X R$ 4.500,00 

4.5.13 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA  X X R$ 4.500,00 

4.5.14 Projeto de Combate a Incêndio e Pânico  X X R$ 5.000,00 

4.5.15 Avaliação Ambiental – Agentes Físicos (Vibração)  X X R$ 5.040,00 

4.5.16 Adequação à NR 20 – Segurança e Saúde no Trabalho com 

Inflamáveis e Combustíveis 

 X  R$ 10.000,00 

 

 

Obs: Estão disponiveis para credenciamento os itens assinalados com um X (ficha técnica x setor econômico). 

 



ANEXO III 

 

MODELO PARA O ATESTADO DE CAPACIDADE 

TÉCNICA. 

 
 

(Identificação com logomarca da Empresa que recebeu o serviço) 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

Atestamos a quem possa interessar que a empresa/instituição [Razão Social], inscrita no 

CNPJ sob o nº    . .   /   -   , prestou o serviço [tipo de serviço] no período de [data 

da realização do serviço] atendendo completamente as expectativas na sua contratação e 

tendo cumprido com méritos todas as etapas do trabalho conforme descrito em itens e 

quantidades de horas abaixo: 

 

1) Atividade 1 

2) Atividade 2 

3) Atividade 3 

4) Atividade 4 

5) Atividade 5 

Total: XX horas 

(Para atestados de e-commerce e website, inserir o link e o “print” da tela do que foi 

desenvolvido pela prestadora do serviço) 

 
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 2020. 

 

 

Nome do emitente (representante legal da empresa) 

Razão Social 

Carimbo do CNPJ 

 

 

 

 
Obs: As atividades descritas deverão ser compatíveis com a ficha técnica escolhida no ato da inscrição. 

Obs2: O tipo de serviço deverá ser de acordo com os descritos no caderno técnico 4.0 (Consultoria 

Tecnológica, Serviços Metrológicos, Avaliação da Conformidade e Prototipagem). 



ANEXO IV 

 

MODELO DE DESCRIÇÃO E COMPROVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

 

 

(Identificação com logomarca da Empresa) 

 
Descrição e comprovação da infraestrutura física, laboratorial, ferramental, instrumental e 

de equipamentos necessários à prestação dos serviços tecnológicos e/ou de inovação nas 

áreas pretendidas: 
 

 

 

 

Descrição Quantidade 

Área física total  

Salas  

Laboratórios  

Total de funcionários  

Total Corpo Técnico  

Outros - descrever  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos das instalações, laboratórios e/ou equipamentos 

 

 

 

 

 

Nome do representante legal da empresa 

CPF: 

Assinatura: 



ANEXO V 

 
DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU SOCIETÁRIO DOS 

PROFISSIONAIS QUE PRESTARÃO OS SERVIÇOS 

 

A Empresa (Razão Social) com sede na cidade de (Endereço), inscrita no CNPJ/MF sob 

nº(CNPJ), manifesta interesse na prestação dos serviços objeto do presente EDITAL e 

declara, sob as penas da Lei, que: 

 

 
a) Os serviços serão executados pelos seguintes profissionais: 

 
 

Nome  

Cargo  

Vínculo com a empresa 
(Sócio ou Empregado) 

 

Formação  

Nome da(s) Ficha(s) 
Técnica(s) 

 

 

Nome  

Cargo  

Vínculo com a empresa 

(Sócio ou Empregado) 

 

Formação  

Nome da(s) Ficha(s) 
Técnica(s) 

 

 

Nome  

Cargo  

Vínculo com a empresa 

(Sócio ou Empregado) 

 

Formação  

Nome da(s) Ficha(s) 
Técnica(s) 

 

 

 

 

Cidade,  ,de  de 2020 
 

 
 

Nome do representante legal da empresa 

CPF: 

Assinatura: 



ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE QUADRO SOCIETÁRIO 

 

 

(Identificação com logomarca da Empresa) 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Conforme Edital de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços no 

âmbito do Sebraetec Nº 01/2020 – SEBRAE/CE, vimos declarar que a 

empresa/instituição (RAZÃO SOCIAL) privada com fins lucrativos, CNPJ (numero) não 

possui em seu quadro societário: 

 

I. Empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal ou 

integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/CE; 

 
II. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade até 2º grau, de empregados, dirigentes e conselheiros do SEBRAE/CE. 

 
Declaramos ainda que não atenderemos as demandas que por ventura surgirem, quando 

na EMPRESA DEMANDANTE existirem: 

 
I. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade 

ou afinidade até 2º grau, de dirigentes da nossa entidade; 

II. Sócios em comum com a nossa entidade. 

 

 
 

Por ser verdade e estarmos cientes, assinamos a presente declaração. 

 

 

Cidade, dia/mês/ano 

 

 

 
Nome do representante legal da empresa 

CPF: 

Assinatura: 



ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO COM O SISTEMA S 

 

 

 
(Identificação com logomarca da Empresa) 

 
 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

Conforme Edital de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços no 

âmbito do Sebraetec Nº 01/2020 – SEBRAE/CE, vimos declarar que a Empresa (Razão 

Social) com sede na cidade de (Endereço), inscrita no CNPJ/MF sob nº(CNPJ), manifesta 

interesse na prestação dos serviços objeto do EDITAL 01/2020 e declara, sob as penas da Lei, 

que: 

 
I) Não está respondendo processo de penalização por parte das instituições integrantes 

do Sistema “S”; 

II) Não há nenhum impedimento na prestação de serviços de consultoria pela 

Administração Pública; 

III) Não foi descredenciada por instituição integrante do Sistema SEBRAE. 

 

 

 
Cidade, , de de 2020 

 

 

 

 
Nome legível Representante Legal da Empresa 

Assinatura 

CPF: 



ANEXO VIII 

 

 
CRONOGRAMA DOS CICLOS DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

 

 

 
 

Nº do Ciclo Etapa Início Fim 

 

1º Ciclo 

Lançamento do edital 29/07/2020 - 

Recebimento de inscrições 29/07/2020 31/08/2020 

Avaliação das inscrições 20/08/2020 04/09/2020 

Divulgação das prestadoras aprovadas 09/09/2020 - 

 
2º Ciclo 

Recebimento de inscrições 01/09/2020 01/10/2020 

Avaliação das inscrições 16/09/2020 07/10/2020 

Divulgação das prestadoras aprovadas 09/10/2020 - 

 
3º Ciclo 

Recebimento de inscrições 02/10/2020 02/11/2020 

Avaliação das inscrições 21/10/2020 12/11/2020 

Divulgação das prestadoras aprovadas 16/11/2020 - 



ANEXO IX 

TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO NO SISTEMA SEBRAETEC 
 

 
TUTORIAL PARA INSCRIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS NO SISTEMA SEBRAETEC 

 

 
1 – Prestadoras que ainda não estão cadastradas no sistema, deverão iniciar o processo de 

cadastro clicando em “Clique aqui para solicitar seu cadastro” 
 

Ao clicar na tela de para solicitar o cadastro, surgirá uma tela para informação de dados de 

credenciamento. 

 

Nesta tela a prestadora deve informar somente estes campos, razão social, CNPJ e e-mail. O 

sistema valida apenas se já existe um cadastro existente para o mesmo CNPJ, impedindo assim 

uma duplicidade, se não existir, será gerado um cadastro provisório e uma senha provisória 

enviada por e-mail para ser usada dentro de 24horas para continuar o cadastro. 

 
O e-mail chega para a prestadora com informações de acesso. Primeiro ela deve confirmar a 

solicitação e credenciamento, clicando no link recebido por e-mail: 



 
 

Feito isto, ela será direcionada para a tela de login conforme primeira imagem. Insira o usuário 

(CNPJ) e a senha conforme e-mail. Obrigatoriamente a prestadora terá que trocar a senha: 

 
 
 

Feita a alteração da senha, a prestadora entra em uma tela para cadastrar seus dados gerais: 

 



 
 

Terminando o preenchimento de todos os campos obrigatórios, o cadastro será concluído. 

Neste momento a prestadora não estará inscrita em nenhum edital, apenas concluiu o 

cadastro no sistema e será redirecionada para a tela inicial do sistema. 

 

 
Ao clicar no código do edital “CE0120”, a prestadora vai entrar na tela de credenciamento do 

edital. 

Tela 1 – Dados Cadastrais (mesma tela que ele preencheu no cadastro do site), caso queira 

alterar alguma informação. 

 



Tela 2 – Preenchimento dos serviços e atestados técnicos. 

Preencher os dados do serviço e salvar, clicando no botão inserir. 

 
Repetir o passo anterior para todos os serviços que deseja inserir para atendimento e depois 

avançar. 

 
 

Inserir os documentos obrigatórios conforme cadastro de documentos do edital e avançar. 



Marcar a opção que leu e concorda com o termo de aceite e enviar a inscrição: 

 

Finalizado a inscrição. 

A Inscrição está em análise pelo Sebrae e aguarda aprovação. 

 


