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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

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

 

N O T A   E X P L I C A T I V A n.º 02 

  

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

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

pública a seguinte Nota Explicativa n.º 02, considerando os questionamentos apresentados em 

documento recepcionado pela Diretoria Técnica do SEBRAE/PB em 20 de abril de 2018, e, 

por ato discricionário da Diretoria Executiva do SEBRAE/PB, torna pública a análise e 

considerações dos questionamentos apresentados, que trarão modificações no Edital de 

Credenciamento n.º 01/2017, nos termos a seguir expostos. 

 

 Após reuniões de análise pela Diretoria Técnica, Unidade de Educação Empreendedora e 

Empresarial e Unidade de Assessoria Jurídica, consultado o SEBRAE Nacional, foram 

analisados cada ponto individualmente, e, com o fito de dar transparência ao processo de 

credenciamento, apresenta-se os esclarecimentos abaixo descritos: 

 

DO ITEM 2.1 DO EDITAL – OBRIGATORIEDADE DE CONSTITUIÇÃO DAS 

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

EDITAL – MODIFICAÇÃO DO EDITAL PARA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE 

CONSTITUIÇÃO PARA 2 (DOIS) MESES: 

 

  O Regulamento de Credenciamento do SEBRAE/NA estabelece que “as pessoas 

jurídicas deverão estar legalmente constituídas anteriormente à data de publicação do 

respectivo edital de credenciamento, podendo o edital estabelecer período de constituição 

superior”. 

  

De acordo com a Nota Técnica apresentada pelo SEBRAE Nacional, quanto às regras 

estabelecidas no Regulamento de Gestão de Fornecedores, o mesmo apresentou a seguinte tabela 

de itens passíveis de flexibilização: 

 

Regra Flexível no Sebrae/UF Regra a ser aplicada no Sebrae Nacional 
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Capítulo II - Seção I 

Art. 6º As pessoas jurídicas deverão estar 
legalmente constituídas anteriormente à 
data de publicação do respectivo edital de 
credenciamento, podendo o edital 

estabelecer período de constituição 

superior. 

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

 

Pela interpretação dada à nota técnica apresentada pelo SEBRAE/NA, foi entendido por 

vários estados que o SEBRAE/UF poderia flexibilizar a regra no sentindo de majorar o período 

estabelecido pelo SEBRAE/NA.  

 

No entanto, de fato, o SEBRAE/NA reconheceu que a redação da nota técnica ficou um 

tanto confusa, mas explicou, mediante consulta deste SEBRAE/PB, que o SEBRAE/UF poderia 

estabelecer o período que entendesse necessário.  

 

Com isso, e por entender mais benéfico para todos, por se tratar de ato discricionário de 

cada Estado, e de acordo com sua necessidade, resolve-se alterar a regra do item 2.1 do Edital de 

credenciamento, passando o mesmo a ter a seguinte redação: 

 

2.1. Poderão ser credenciadas, para prestar serviços ao 

Sebrae/PB, Pessoas Jurídicas legalmente constituídas no 

País como sociedades empresárias ou sociedades simples, 

operando nos termos da legislação vigente, constituídas há, 

no mínimo, 2 (dois) meses, retroativamente à data da 

publicação deste Edital, cuja finalidade e ramo de atuação 

permitam a prestação de serviços de consultoria e/ou 

instrutoria nas áreas e subáreas de conhecimento ofertadas. 

 

Dessa forma, fica alterado o prazo de exigência do período mínimo de constituição das 

empresas para 2 (dois) meses anteriores à data de publicação do edital (2ª retificação). 

 

 DO ITEM 2.2 DO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS JURÍDICAS UNIPESSOAIS 
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 Como já explicado na primeira nota explicativa, fica mantida a regra do item 2.2 do 

Edital, tendo em vista que tal obrigatoriedade encontra-se disposta no Regulamento Nacional do 

Sistema de Gestão de Fornecedores como item não passível de flexibilização. 

 

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

POSSUAM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE 

 

 O item em análise, como já explicado na primeira nota técnica divulgada, e em 

conformidade com a consulta respondida pelo Sebrae Nacional,  não é passível de flexibilização, 

tendo sido inserida no Regulamento Nacional do SGF por recomendação da Controladoria Geral 

da União, sendo de observância obrigatória de todas unidades federativas do SEBRAE, cujo 

regulamento é taxativo ao dispor que “é vedada a participação de pessoas jurídicas que [...] IV 

– possuam alguém dirigente, sócio ou empregado que tenham relação de cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau 

com conselheiro, diretor ou empregado do SEBRAE contratante”. 

 

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

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

 

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

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

jurídicas que passarem pelo processo de credenciamento de acordo com as novas regras 

definidas comporão o banco de credenciados do SEBRAE/PB. 

 

 Nessa acepção, não haverá composição automática de credenciados nessas condições 

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

possam compor o novo banco de credenciados. 

 

DO ITEM 4.4 – MÍNIMO DE 2 SÓCIOS E/OU EMPREGADOS COMO CONDIÇÃO 

PARA CREDENCIAMENTO 

  

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

possuam habilitação para o credenciamento, ao final do processo. 
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Conforme nota técnica apresentada pelo Sebrae Nacional, há flexibilidade deste item pros 

estados no sentido de, ao final do credenciamento, apenas um representante da empresa esteja 

habilitado para o credenciamento, nestes termos: 

Capítulo II – Seção I 

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

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

 

Assim, após análise pelas unidades envolvidas e Diretoria Técnica, resolve-se alterar a 

regra do item 4.4 e o item 4.9 do Edital, para que passem a dispor seguinte forma: 

 

4.4. Para os fins deste credenciamento, o representante legal 

da Pessoa Jurídica poderá indicar tantos profissionais 

quantos desejar, e ao final do processo permanecer com 

no mínimo 1 (um) profissional sócio ou empregado 

habilitado no processo de credenciamento, de acordo com 

a qualificação técnica e demais exigências estabelecidas 

neste Edital de Credenciamento. 

 

4.9. A empresa deverá habilitar, no mínimo, 1 (um) sócio 

e/ou empregado como condição para credenciamento e para 

sua permanência no rodízio. 

  

Assim, altera-se o edital para considerar aprovada no credenciamento a empresa que 

possua no mínimo 1 (um) responsável técnico, no final do processo de credenciamento, com 

habilitação para prestar o serviço (não sendo mais exigido dois sócios ou empregados habilitados 

no final do credenciamento). 
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DO ITEM 5.3.2 – QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS TÉCNICAS COMPROVADOS 

MEDIANTE ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 O Regulamento do Sistema de Gestão de Fornecedores do SEBRAE Nacional que foi 

aderido pelo SEBRAE/PB, determina, quanto aos requisitos de qualificação técnica, o seguinte: 

 

Art. 18 A etapa de habilitação e qualificação é eliminatória 

e consiste na análise documental da regularidade jurídica, 

fiscal e técnica das pessoas jurídicas inscritas no processo 

de credenciamento, e observará os seguintes critérios: 

 

II – Qualificação Técnica: a análise será realizada a partir 

da descrição do relato de experiência, e dos atestados de 

capacidade técnica das prestações de serviços, realizadas em 

cada área/subárea de conhecimento e natureza do serviço, se 

consultoria e/ou instrutoria, realizados pela pessoa jurídica, 

conforme estabelecido no edital de credenciamento, 

mediante a apresentação original dos seguintes documentos: 

 

a) atestados de capacidade técnica, que somados deverão 

comprovar número de horas de prestação de serviços, 

em cada área/subárea de conhecimento que se inscrever, 

a depender da natureza da atividade, se consultoria e/ou 

instrutoria. 

 

 Ao aderir a regra do Sebrae Nacional, faz-se necessário sua observância, da forma como 

está previsto na norma. O número de atestados e a quantidade de horas mínimas a serem 

comprovadas são objetos de definição em edital. Dessa forma, foi estabelecido pelo SEBRAE/PB 

o requisito de comprovação de, no mínimo, 300 (trezentas) horas, mediante apresentação de, no 

mínimo, 3 (três) atestados de capacidade técnica por área/ subárea escolhida.  

 

 Assim, a regra permanece inalterada. 
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DO ITEM 5.3.2 a. “d)” – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DE 2011 A 2017 

  

O item 5.3.2 a. “d” do Edital de Credenciamento 01/2017 estabelece, quanto aos 

requisitos de qualificação técnica, o seguinte: 

 

d) Serão aceitos atestados de  capacidade técnica emitidos 

pelo Sistema Sebrae de serviços prestados de 2011 a 2017, 

por área e subárea de conhecimento e natureza de 

serviço que computarão no máximo 75% das 300 horas 

exigidas, ou seja, até 225 horas. 

 

 Seguindo os entendimentos do Tribunal de Contas da União no tocante ao Princípio da 

Competividade, e entendendo que a limitação temporal de atestados de capacidade técnica pode 

restringir o caráter competitivo do credenciamento, resolve-se alterar a regra descrita, para que 

passe a constar da seguinte forma: 

 

d) Serão aceitos atestados de capacidade técnica emitidos 

pelo Sistema Sebrae. 

 

DO ITEM 7.5 E 11.4, “d” DO EDITAL – OBRIGATORIDADE DE ATUALIZAÇÃO 

CADASTRAL SEMESTRALMENTE 

 

 O item 7.5 e 11.4 do Edital de Credenciamento n.º 01/2017 do SEBRAE/PB dispõem o 

seguinte: 

 

7.5. O Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços de 

Consultoria e/ou Instrutoria do Sebrae/PB será atualizado 

semestralmente e somente e somente estarão em situação 

cadastral ativa as empresas credenciadas que encaminharem 

os seguintes documentos: [...] 

 

11.4. A empresa será suspensa, na respectiva subárea e 

natureza, pelo período de 6 (seis) meses, quando: 

[...] 
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d) Deixar de atualizar os documentos de regularidade fiscal 

por mais de 6 (seis) meses; [...] 

 

 

As regras acima expostas não podem ser alteradas pelo Sebrae/UF, sendo de observância 

obrigatória em razão do disposto no artigo 24 do Regulamento do Sistema de Gestão de 

Fornecedores do SEBRAE Nacional, e decorre da exigência de manutenção dos requisitos de 

habilitação durante todo o credenciamento, enquanto façam parte do cadastro de credenciados do 

Sistema SEBRAE, conforme orientação do Tribunal de Contas da União. 

 

DO PEDIDO DE MIGRAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CREDENCIADOS DO ATUAL 

SISTEMA DE GESTÃO DE CREDENCIADO – SGC PARA O SISTEMA DE GESTÃO 

DE FORNECEDORES - SGF. 

 

 Como já explicitado na primeira nota explicativa divulgada no Portal do SEBRAE 

Paraíba, o Credenciamento visa a criação de um novo banco de credenciados, de acordo com as 

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

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

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

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

consultores que integram o banco de credenciados atual poderá participar do novo processo de 

credenciamento para compor o novo banco. 

 

DA CONCLUSÃO 

  

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

modificação dos seguintes itens do Edital, na forma consignada abaixo: 

 

1) Fica prorrogado o prazo de inscrição por mais 60 (sessenta) dias, a contar da data final 

do período de inscrição descrito no cronograma da primeira retificação do edital (a partir 

do dia 13/06); 

2) Fica alterado o item 2.1. do Edital, passando o prazo de exigência do período mínimo de 

constituição das empresas para 2 (dois) meses anteriores à data de publicação do 

edital; 
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3) Altera-se o item 4.4. e 4.9. do edital, para considerar aprovada no credenciamento a 

empresa que possua no mínimo 1 (um) responsável técnico, no final do processo de 

credenciamento, com habilitação para prestar o serviço (não sendo mais exigido dois 

sócios ou empregados habilitados no final do credenciamento). 

4)  Altera-se a regra do item 5.3.2 a. “d)” do Edital, retirando a limitação temporal e o 

percentual máximo de prestação de serviços ao SEBRAE, descritos nos atestados de 

capacidade técnica; 

 

As demais regras estabelecidas no Edital de Credenciamento n.º 01/2017 do SEBRAE/PB 

permanecem inalteradas. 

 

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

iniciados da publicação do edital retificado. 

 

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

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

credenciamento. 

João Pessoa/PB, 05 de junho de 2018. 

  

Comissão de Credenciamento e Habilitação de Empresas – CCHE 

SEBRAE/PB 


