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O SEBRAE/PB – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do 

Paraíba, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a 

forma de serviço social autônomo, com sede na Av. Maranhão, 983 – Bairro dos 

Estados – João Pessoa - PB, inscrito no CNPJ/MF n.º 09.139.551/0001-05, através da 

Unidade de Acesso a Inovação e Tecnologia – UAIT, torna pública a regulamentação 

do programa SEBRAETec – PB, bem como a abertura das inscrições, a partir de 01 

de maio de 2016,  para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E/OU DE INOVAÇÃO, para fins 

de  integração do CADASTRO DE EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PRESTADORAS 

DE SERVIÇOS DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO SEBRAETec  – SERVIÇOS EM 

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DO SEBRAE/PB, na forma estabelecida neste Edital, 

autorizado pela Resolução DIREX SEBRAE-PB nº 0102/2016, de 26 de abril de 2016, 

com base no artigo 43 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema 

SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN nº 213/2011; no Regulamento Nacional 2.3. 

do Programa SEBRAEtec e Caderno Técnico vigentes;  bem como  nas demais 

normas legais aplicáveis.  

As pessoas jurídicas devidamente credenciadas nos Editais SEBRAEtec/PB 01/2010, 

01/2011 e 01/2013 estarão aptas à contratação dos serviços descritos neste Edital a 

partir de 01 de maio de 2016, data em que será revogado o Edital SEBRAEtec/PB nº 

01/2013, mediante preenchimento do Termo de Adesão ao Edital SEBRAEtec 01/2016 

(Adendo V do Guia Complementar do Programa SEBRAETec na Paraíba). O presente 

Edital e seu anexo estão disponíveis gratuitamente no site do SEBRAE/PB, no 

endereço: http://www.sebraepb.com.br/. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. O presente Edital dispõe sobre o Programa SEBRAETec (Serviços em Inovação e 

Tecnologia), sua finalidade, regulamentação e estabelece as regras e 

procedimentos de credenciamento e contratação de pessoas jurídicas como 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS, por meio do SEBRAETec na Paraíba; 
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1.2. Integram este Edital, para todos os fins, o Guia Complementar do Programa 

SEBRAEtec na Paraíba, o Regulamento Nacional 2.3. do Programa SEBRAEtec e 

Caderno Técnico vigentes; 
 

1.3. O presente Edital objetiva credenciar pessoas jurídicas, prestadoras de serviços 

tecnológicos e/ou inovação, nas áreas descritas neste Edital, habilitando-as para 

prestar serviços aos pequenos negócios que necessitem corrigir ou desenvolver 

produtos e/ou processos produtivos, adequando-os tecnológica e 

sustentavelmente. 
 

1.4. Este Edital permanecerá em vigência por prazo indeterminado, até posterior 

revogação. 
  

1.5. O SEBRAE/PB não assegura qualquer prestação de serviço para as instituições/ 

empresas que vierem a ser credenciadas. A contratação de uma 

instituição/empresa do credenciamento somente se dará quando da ocorrência de 

demanda por serviço tecnológico ou de inovação de um cliente do SEBRAETec, 

devidamente autorizada pelo SEBRAE/PB e enquadrada no Caderno Técnico e 

no Regulamento do SEBRAETec vigentes, obedecendo ao sistema de rodízio por 

CNPJ, parametrizado no sistema operacional SGtec.  
 

1.6. Este Edital atende exclusivamente às demandas do SEBRAE no Estado da 

Paraíba.  
 

2. DA DEFINIÇÃO DO PROGRAMA  
 

2.1. O SEBRAETec tem por objetivo garantir ao seu público-alvo o acesso subsidiado 

a serviços tecnológicos e de inovação, visando a melhoria de processos, produtos 

e serviços ou a introdução de inovações nas empresas e mercados; 
  

2.2.  O SEBRAETec é um Programa coordenado pelo SEBRAE Nacional e executado 

no Estado pelo SEBRAE/PB, por meio de Termo de Adesão e projetos 

específicos, em conformidade com as regras estabelecidas no Regulamento do 

Programa e no Caderno Técnico do SEBRAE Nacional;  

 



 
 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba 
Avenida Maranhão, 983 – Bairro dos Estados – 58030-261 – João Pessoa – Paraíba. 

Telefones: (83) 2108-1100              0800 570 0800                Fax: (83) 2108-1298 

www.sebraepb.com.br CNPJ: 09.139.551/0001-05       

 
 

2.3. São público-alvo do SEBRAETec os clientes do Sistema SEBRAE com CNPJ 

(Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores 

Indiciduais), produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, 

número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão 

(DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 

Soma-se ao grupo de produtores rurais os pescadores com registro no Ministério 

da Pesca; 
 

2.4. No caso do Microempreendedor Individual (MEI), o atendimento está limitado a 

20% (vinte por cento) do total de empresas atendidas pelo SEBRAETec no 

Estado, por ano. 

 

3. DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO  
 

3.1. O SEBRAETec é constituído pelas seguintes Modalidades de Atendimento, 

definidas a partir do resultado que se propõem a obter, quais sejam:  
 

3.1.1. ORIENTAÇÃO: são serviços de baixa complexidade tecnológica para 

orientar a empresa na melhoria de seu processo produtivo e/ou no 

ajustamento deste às exigências legais;  
 

3.1.2. ADEQUAÇÃO: são serviços de média e alta complexidade tecnológica 

para adequar a empresa às exigências legais e/ou demandas do mercado, 

aperfeiçoar ou alterar de forma significativa os seus produtos/serviços ou 

processo produtivo.  
 

3.2. Os atendimentos do Programa SEBRAETec, aprovados pelo SEBRAE/PB, em 

cada uma das Modalidades e Temas obedecerão aos parâmetros indicados nos 

quadros abaixo, especificados na matriz de possibilidades de atendimento, nos 

valores por tipo de demanda e nos valores dos sub serviços. 
 

3.2.1. A matriz que indica as possibilidades de atendimento está assinalada no 

Quadro Matriz de possibilidades de atendimentos (quadro 1), a seguir: 
 

Quadro 1: Matriz de possibilidades de atendimento 
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3.2.2. Por sua vez, os tipos de demanda atendidos na modalidade Orientação 

estão indicados, a seguir (quadro 02): 

 

Quadro 2 – Modalidade ORIENTAÇÃO: tipos de demanda e valor máximo por 

tipo de serviço. 

MODALIDADE 

ORIENTAÇÃO 

TIPO DE SERVIÇO  
VALOR DE REFERÊNCIA -  

ATÉ 

Análise Laboratorial 2.000,00 

Capacitação Tecnológica 4.000,00 

Clínica Tecnológica 3.000,00 

Diagnóstico Tecnológico (Setorial) 6.000,00 

Oficina Tecnológica 5.000,00 

 

3.2.3. As subdivisões aplicadas na modalidade ADEQUAÇÃO para atendimentos 

individuais, obedecerão aos parâmetros e valores estabelecidos no quadro 

serviços, sub serviços e valores máximo por sub serviço (Quadro 3), a 

seguir: 

 

Quadro 3 - Modalidade ADEQUAÇÃO: área, subárea e valores máximo por 

atuação. 

MODALIDADE 

ADEQUAÇÃO 

ÁREA SUBÁREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

DESIGN Design de Comunicação Desenvolvimento de Embalagens R$ 4.000,00 
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Designer de produtos 
Desenvolvimento de Novos 

Produtos 
R$ 5.500,00 

Designer de Ambientes Design de Ambientes R$ 5.000,00 

Design de Comunicação Aplicação de Identidade Visual R$ 2.000,00 

Design de Comunicação Design de Criação de Marcas  R$ 2.800,00 

Designer de Produtos Design de Moda R$ 6.000,00 

 

 

ÁREA SUBÁREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

INOVAÇÃO 

EVTE 
EVTE - Estudo de Viabilidade Técnica  

e Econômica 
R$ 15.000,00 

Novos Processos 
Mapeamento, redesenho e 

melhorias de fluxos de processos 
R$ 12.500,00 

Novo Modelo de 

Negócio 

Implantação de modelo de negócio 

inovador para startups, empresas 

incubadas e aceleradas 

R$ 9.000,00 

Novo Modelo de 

Negócio 

Transformação em empresa 

franqueadora 
R$ 10.000,00 

Novos Produtos 

Desenvolvimento Tecnológico e 

Aprimoramento de Novos Produtos 
R$ 15.000,00 

Desenvolvimento e aprimoramento 

de máquinas e equipamentos 
R$ 12.500,00 

Prototipagem e impressão 3D R$ 6.000,00 
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ÁREA SUBÁREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

  Metrologia Calibração de Instrumentos R$ 1.700,00 

  Normalização Qualidade R$ 12.500,00 

  

Avaliação de 

conformidade 

Certificação de produtos orgânicos 

(por protocolo) 
R$ 4.000,00 

  

Certificação de boas práticas 

agrícolas 
R$ 4.500,00 

Certificação em laboratórios R$ 12.500,00 

Preparação para Certificação 

Sistemas de Qualidade  
R$ 25.000,00 

  
Avaliação de 

conformidade 

Ensaios em Telhas Cerâmicas para a 

Avaliação da Conformidade / PSQ 
R$ 5.000,00 

  Melhoria de processo 

Certificação junto ao Programa 

Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat - PBQP-H 

R$ 12.500,00 

QUALIDADE   Rotulagem de alimentos e bebidas R$ 2.500,00 

    
Avaliação de tempo de vida de 

prateleira  
R$ 2.000,00 

   

 

Avaliação de 

conformidade 

Boas Praticas Agrícolas R$ 5.000,00 

  
Implantação Orientada PAS 

Distribuição 
R$ 5.000,00 

  

  

Implantação Orientada PAS 

Industria  
R$ 7.000,00 

  
Programa Alimentos Seguros - 

Distribuição (BPD) 
R$ 6.500,00 
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Programa Alimentos Seguros - 

Empreendedor Individual 
R$ 2.500,00 

    
Programa Alimentos Seguros - 

Indústria(BPF) 
R$ 7.500,00 

ÁREA SUBAREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

PRODUTIVIDADE 

Melhoria de 

processo 
Otimação de Processos de Produção R$ 12.500,00 

Melhoria de 

processo 

Planejamento de Controle da 

Produção (PCP) 
R$ 12.500,00 

Melhoria de 

processo 
Processos de Software R$ 5.500,00 

 

 

ÁREA SUB-ÁREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

Patente 
Depósito de Patente de Invenção e 

de Modelo de Utilidade 
R$ 3.000,00 

Marca 

Registro de marca R$ 1.500,00 

Marca Coletiva R$ 2.000,00 

Desenho industrial Deposito de Desenho industrial R$ 2.500,00 
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ÁREA SUBÁREA ATUAÇÃO 

VALOR DE 

REFERÊNCIA -  

ATÉ 

SUSTENTABILIDADE 

Água Redução de Consumo R$ 7.000,00 

Energia Eficiência Energética R$ 7.000,00 

Resíduos Sólidos 

Gestão de Resíduos Líquidos R$ 7.500,00 

Gestão de Resíduos Sólidos R$ 7.500,00 

Licenciamento Ambiental R$ 8.000,00 

Gestão da 

Sustentabilidade 

Estudo/análise de Impacto 

ambiental 
R$ 9.000,00 

 

 

 

ÁREA SUBÁREA ATUAÇÃO 
VALOR DE 

REFERÊNCIA -  ATÉ 

SERVIÇOS DIGITAIS 
E-commerce 

Implantação de E-

commerce/WebSite 
R$ 6.500,00 

Serviços Online Midias Sociais R$ 3.500,00 

 

 

 

 

 

4. DOS VALORES DA HORA TÉCNICA 
 

4.1. Quanto ao valor máximo da hora-técnica, para efeito de orçamento das 

propostas por modalidade, deverão ser considerados os valores referenciados 

na tabela abaixo: 
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Tabela de Referência dos Valores de Hora Técnica do SEBRAETec – PB. 

Distâncias envolvidas (Km) Limite (em R$) 

0 Km - 100 Km Até R$ 70,00 

101 Km – 200 Km Até R$ 90,00 

201 Km – 350 Km Até R$ 104,00 

351 Km – 450 Km Até R$ 118,00 

Acima de 450 Km Até R$ 129,00 

 

4.2. Estão inclusos nos valores acima definidos todos os custos diretos e indiretos, a 

saber: os tributos e encargos incidentes, despesas com viagem, alimentação, 

hospedagem, deslocamentos, assim como qualquer despesa em que incorrer a 

pessoa jurídica na execução dos serviços contratados, não lhe sendo devido 

qualquer acréscimo em razão da prestação dos serviços ao SEBRAE - PB. 
 

4.3. As empresas cadastradas no Programa SEBRAETec receberão instruções 

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

cobrança dos serviços prestados, que seguirão as orientações do setor contábil 

do SEBRAE/PB.  
 

4.4. O acesso ao SEBRAETec pelas EMPRESAS DEMANDANTES será limitado a 3 

(três) atendimentos por ano, os quais não poderão ser realizados de forma 

concomitante, independente da modalidade, priorizando-se sempre que possível 

os novos atendimentos. 
 

4.5. Cada proposta deverá contemplar somente um subserviço. 

 

5. DO SUBSÍDIO  
 

5.1. O acesso aos serviços ofertados pelo SEBRAETec será subsidiado pelo 

SEBRAE/PB da seguinte forma: 
  

5.1.1. O SEBRAE/PB subsidiará 50% do valor do serviço aprovado para a 

EMPRESA DEMANDANTE (Microempresa ou Empresa de pequeno porte), 

a qual ficará responsável pelo montante de 50% do total do serviço; 
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5.1.2.  No caso do Microempreendedor Individual (MEI) ou Produtor Rural, o 

SEBRAE/PB subsidiará 60% do valor do serviço aprovado, ficando o 

demandante responsável pelo montante de 40% do total do serviço;  

 

5.1.3.  A contrapartida exigida é financeira e deverá ser paga diretamente ao 

SEBRAE/PB;  
 

5.1.4. Se a empresa não vier a utilizar, no ano, o limite máximo do benefício, não 

remanescerá qualquer saldo ou crédito para o exercício seguinte;  
 

5.1.5.  Para a concessão de novos benefícios não poderá haver pendências 

referentes a projetos anteriores. Considera-se “pendência”:  
 

a) A inadimplência da empresa Demandante para com o SEBRAE/PB;  
 

b) Serviços SEBRAETec cancelados por desistência da empresa 

Demandante, sem justificativa plausível que seja validada pelo gerente 

imediato do gestor responsável pela demanda, onde a proposta foi 

executada.  

 

6. DAS VEDAÇÕES  
 

6.1. É vedado o uso do SEBRAETec para prestação de serviços de gestão 

empresarial, acesso a mercado ou qualquer outra temática não inserida no 

campo de tecnologia e inovação aplicados a produtos, serviços e processos 

produtivos, descritos neste Edital.  

 

6.2. É vedado o atendimento a empresas de médio e grande porte por meio do 

SEBRAETec, conforme critério de faturamento previsto na Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.  
 

6.3. É vedada a participação no credenciamento, direta ou indireta, de pessoas 

jurídicas por si ou por qualquer dos profissionais que a integrem, que:  
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6.3.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão do direito de licitar como 

Sistema SEBRAE;  
 

6.3.2. Estejam reunidas em consórcio;  
 

6.3.3. Sejam entidades representativas de profissionais ou trabalhadores, como 

sindicatos, conselhos de categorias ou classes e associações ligadas ao 

exercício da profissão;  
 

6.3.4.  Sejam constituídas sob a forma de cooperativas multidisciplinares.  
 

 

6.4. É vedada a divulgação pública do SEBRAETec pelas PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS, por meios eletrônicos, impressos, sites ou qualquer outro meio de 

divulgação, sem autorização expressa do SEBRAE/PB.  
 

6.5. É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS, qualificadas como entidades 

privadas com fins lucrativos, prestar serviços quando em seu quadro societário 

existirem:  
 

6.5.1. Empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho 

Fiscal ou integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/PB;  
 

6.5.2. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 

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

conselheiros do SEBRAE/PB;  
 

6.5.3. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de dirigentes da EMPRESA 

DEMANDANTE para a qual pretendem prestar serviços;  

 

6.5.4. Sócios em comum com EMPRESA DEMANDANTE para a qual pretendam 

prestar serviços.  
 

6.6. É vedado às EMPRESAS DEMANDANTES receberem atendimento neste 

programa quando possuírem em seu quadro societário:  
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6.6.1. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de dirigentes da PRESTADORA 

DE SERVIÇOS da qual pretende receber serviços;  
 

6.6.2. Sócios em comum com PRESTADORA DE SERVIÇOS da qual pretendam 

receber serviços. 
 

6.7. É vedado o uso dos recursos do SEBRAE para financiar:  
 

6.7.1. Despesas com finalidade diversa da estabelecida no contrato, ainda que 

em caráter de emergência;  
 

6.7.2. Despesas a título de multa, juros ou correção monetária, impostos, 

encargos sociais e demais obrigações fiscais, securitárias e tributárias de 

responsabilidade exclusiva da PRESTADORA DE SERVIÇOS;  
 

6.7.3. Aquisição de bens móveis, imóveis e realização de despesas relacionadas 

a benfeitorias em imóveis;  
 

6.7.4. Impressões de peças ou materiais promocionais;  

 

7. DOS ATORES E DAS RESPONSABILIDADES  
 

7.1. O SEBRAE Nacional é responsável pela definição das diretrizes nacionais e pela 

Coordenação Geral do SEBRAETec.  
 

7.2. O SEBRAE/PB é responsável pela gestão estadual do SEBRAETec, sua 

operacionalização e correto cumprimento do Edital no Estado da Paraíba. 
  

7.3. As PRESTADORAS DE SERVIÇOS, pessoas jurídicas com qualificação técnica 

nas áreas de ciência, pesquisa, tecnologia e inovação, são responsáveis pela 

prestação dos serviços previstos no SEBRAETec às EMPRESAS 

DEMANDANTES.  
 

7.4. As EMPRESAS DEMANDANTES são pessoas jurídicas enquadradas como 

clientes do SEBRAE, nos termos do item 2.3 deste Edital, que solicitam ao 
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SEBRAE/PB acesso a serviços de inovação e tecnologia que compõem o 

portfólio SEBRAETec na Paraíba. 

 

 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES  
 

8.1. São obrigações do SEBRAE Nacional:  
 

8.1.1. Definir as estratégias, diretrizes e normas do Programa SEBRAtec; 
 

8.1.2. Coordenar a execução do SEBRAETec em âmbito nacional; 
 

8.1.3. Avaliar e aprovar os recursos financeiros solicitados e as metas físicas 

propostas por suas Unidades de Atendimento e pelo SEBRAE/PB para a 

prestação de serviços previstos no SEBRAETec;  
 

8.1.4. Articular parcerias com entidades públicas e privadas em nível nacional; 
 

8.1.5. Avaliar resultados e propor melhorias no SEBRAETec; 

 

8.2. São obrigações do SEBRAE/PB: 
 

8.2.1. Coordenar a execução do SEBRAETec em âmbito estadual, realizar as 

atividades de gestão e monitoramento do Programa, definindo profissionais 

dedicados às atividades de avaliação dos serviços prestados;  
 

8.2.2. Definir estratégia estadual de atuação do SEBRAETec, considerando suas 

prioridades e diretrizes, assim como os entraves tecnológicos a serem 

superados pelos setores e empresas atendidas;  
 

8.2.3. Propor ao SEBRAE Nacionais projetos de execução estadual do 

SEBRAETec;  
 

8.2.4. Articular parcerias com entidades públicas e privadas em nível estadual;  
 

8.2.5. Adotar sistema informatizado para operação, gestão e monitoramento do 

SEBRAETec, disponibilizando ao SEBRAE Nacional informações sobre as 
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PRESTADORA DE SERVIÇOS estaduais e dados sobre os atendimentos 

realizados;  
 

8.2.6. Definir subdivisão dos serviços tecnológicos e subtetos máximos de valores 

financeiros para operação do SEBRAETec na esfera estadual;  
 

8.2.7. Zelar pela qualificação dos profissionais do SEBRAE/PB que operam ou 

atuam com o SEBRAETec, buscando sempre capacitação de seus 

profissionais;  
 

8.2.8. Verificar a conformidade entre as entregas previstas na proposta ou projeto 

e o constante no relatório parcial ou final apresentado pelas PRESTADORA 

DE SERVIÇOS;  
 

8.2.9. Avaliar a prestação dos serviços executados pelas PRESTADORA DE 

SERVIÇOS por meio do SEBRAETec;  
 

8.2.10. Cumprir e fazer cumprir este Edital e o Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sistema SEBRAE;  
 

8.2.11. Encaminhar ao SEBRAE Nacional relatório de execução do SEBRAETec 

no estado da paraíba, conforme modelo disponibilizado pelo SEBRAE 

Nacional, sempre que solicitado; 
 

8.2.12.  Notificar a Contratada (Prestadora de Serviços Tecnológicos), por escrito, 

sobre as imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução 

dos serviços para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 
 

8.2.13. Exigir o fiel cumprimento de todos os requisitos acordados e da proposta 

apresentada, avaliando, também, a qualidade dos serviços apresentados, 

podendo rejeitá-los no todo ou em parte, considerando a avaliação da 

empresa Contratante (demandante).  

 

8.3. São obrigações das PRESTADORA DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS:  
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8.3.1. Executar os serviços tecnológicos e de inovação, de acordo com o plano de 

trabalho aprovado, e emitir documento fiscal de recebimento, dentro dos 

prazos e valores estabelecidos;  
 

8.3.2. Abrir e manter conta corrente para receber os pagamentos referentes aos 

serviços prestados no âmbito deste edital;  

8.3.3. Garantir a qualidade dos serviços prestados;  
 

8.3.4. Corrigir e solucionar eventuais irregularidades ou inadequações 

decorrentes da prestação de serviços tecnológicos e de inovação pelo 

SEBRAETec, sem ônus para o SEBRAE/PB, bem como para as 

EMPRESAS DEMANDANTES;  
 

8.3.5. Devolver os recursos financeiros ao SEBRAE/PB, em valores totais ou 

parciais, nos casos de cancelamento ou desistência dos serviços, quando 

for o caso;  
 

8.3.6. Disponibilizar ao SEBRAE/PB, a qualquer momento, informações sobre a 

prestação dos serviços;  
 

8.3.7. Cumprir os prazos contratuais e, quando necessário, propor a 

reprogramação justificada do cronograma de execução;  
 

8.3.8. Cumprir este Edital e os contratos de serviços firmados; 
 

8.3.9. Responsabilizar-se por ressarcir integralmente o SEBRAE Nacional e/ou o 

SEBRAE/PB, devidamente atualizados, quaisquer valores que este 

eventualmente seja compelido a pagar em razão de condenações em 

processos judiciais relacionados à execução da prestação dos serviços;  
 

 

8.3.10. Garantir a confidencialidade das informações obtidas durante a prestação 

dos serviços;  
 

8.3.11. Cumprir, fielmente, as obrigações assumidas no cronograma de execução, 

de modo que os serviços contratados se realizem com esmero e perfeição, 

executando-os sob sua inteira responsabilidade;  
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8.3.12. Responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/PB, à EMPRESA 

DEMANDANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, na 

execução dos serviços de que trata o presente;  

 

8.3.13. Indicar um coordenador para a gestão dos serviços prestados no âmbito do 

Programa SEBRAETec;  
 

8.3.14. Receber os representantes do SEBRAE/PB com ou sem agendamento 

prévio, sob pena de descredenciamento;  
 

8.3.15. Encaminhar ao SEBRAE/PB relatório com evidências dos trabalhos 

realizados e previstos em cada proposta;  
 

8.3.16. Apresentar o orçamento, quando solicitado, ou justificativa para a 

impossibilidade de atendimento da EMPRESA DEMANDANTE;  
 

8.3.17. Manter a regularidade fiscal durante toda a execução do credenciamento, 

fornecendo ao SEBRAE/PB, sempre que solicitado, as certidões de 

regularidade fiscal;  
 

8.3.18. Restituir ao SEBRAE/PB os valores investidos na proposta, caso haja 

comprovação de ação em conjunto com a EMPRESA DEMANDANTE para 

lesar o SEBRAE/PB. 

 

8.4. São obrigações das EMPRESAS DEMANDANTES:  
 

8.4.1. Avaliar as entregas de trabalhos realizadas pela PRESTADORA DE 

SERVIÇOS (parcial ou final);  
 

8.4.2. Responsabilizar-se pelo efetivo pagamento ao SEBRAE/PB do valor de sua 

quota-parte especificada no Projeto aprovado, sob pena de cobrança 

judicial e de não poder ser beneficiado no âmbito do Programa 

SEBRAETec, pelo prazo de 2 (dois) anos;  
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8.4.3. Disponibilizar ao SEBRAE Nacional e ao SEBRAE/PB, a qualquer tempo, 

informações sobre os serviços prestados, sobre os resultados obtidos ou 

sobre a PRESTADORA DE SERVIÇOS contratada pelo SEBRAE/PB por 

meio do SEBRAETec;  
 

8.4.4. Cumprir as disposições previstas neste Edital;  
 

8.4.5. Responsabilizar-se para que a utilização dos recursos na prestação de 

serviços não seja indevida ou desnecessária;  
 

8.4.6. Receber os representantes do SEBRAE/PB com ou sem agendamento 

prévio;  
 

8.4.7. Responder às pesquisas de satisfação dos serviços prestados e da 

efetividade do SEBRAETec realizadas pelo SEBRAE - PB e/ou pelo 

Sistema SEBRAE, responsabilizando-se pela veracidade, exatidão e 

completude das respostas; 
 

8.4.8. Restituir ao SEBRAE/PB os valores investidos na proposta, caso haja 

comprovação de ação em conjunto com a PRESTADORA DE SERVIÇOS 

para lesar o SEBRAE - PB;  
 

8.4.9. Atestar o término completo do serviço, apenas após a efetiva realização do 

mesmo, sob pena de restituir os valores pagos pelo SEBRAE/PB para a 

realização do serviço;  
 

8.4.10. Avaliar os trabalhos realizados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte e 

avaliar a efetividade do acompanhamento feito pelo SEBRAE;  
 

8.4.11. Notificar à Contratada e o SEBRAE/PB, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades constatadas na execução dos serviços 

1apresentados, podendo rejeitá-los no todo ou em parte.  
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8.4.12. Responder pelo pagamento proporcional dos serviços até então realizados, 

em caso de solicitação de cancelamento da proposta por sua própria 

iniciativa. 
 

9. DO CREDENCIAMENTO  

 

9.1. O processo de credenciamento será realizado de forma presencial, ocorrendo 

através de Avaliação Documental. 
  

9.2. O SEBRAE/PB não assegura qualquer prestação de serviço para as 

instituições/empresas que vierem a ser credenciadas. A contratação de uma 

instituição/empresa do credenciamento somente se dará quando da 

ocorrência de demanda por serviço tecnológico ou de inovação de um cliente 

do SEBRAETec, devidamente autorizada pelo SEBRAE /PB. 
 

9.3.   O credenciamento será realizado mediante entrega de documentação, 

conforme anexos disponibilizados no Guia Complemetar, que classificará as 

PRESTADORA DE SERVIÇOS pelas áreas temáticas, subtemas e tipos de 

serviços, setores para as quais se habilitarem. 

 

9.4. O processo de Credenciamento acontecerá de acordo com as seguintes 

etapas: 
 

a) Inscrição: Entrega da documentação devidamente preenchida; 

b) Habilitação: Análise da documentação técnica apresentada; 

c) Cadastramento: Inserção da empresa aprovada no cadastro de 

Prestadores de Serviços SEBRAETec.  

 

9.5. São Requisitos para o credenciamento:  
 

9.5.1. Ser pessoa jurídica legalmente constituída no país há pelo menos 1 (um) 

ano, operando nos termos da legislação vigente, cuja finalidade e ramo 

de atuação estejam em consonância com o objeto de prestação de 

serviços do SEBRAETec;  
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9.5.2. Comprovar experiência na prestação dos serviços, áreas temáticas e 

subtemas para as quais se inscrever;  
 

9.5.3. Ser habilitado neste Edital; 
 

9.5.4. Não ter sido declarado inidôneo pela Controladoria Geral da União – CGU e 

não estar sofrendo nenhum processo de penalização por parte das 

instituições integrantes do Sistema “S”; 
 

9.5.5. Estar regular com os tributos federais, estaduais e municipais, bem como 

quanto ao recolhimento da contribuição fiscal e previdenciária, relativas ao 

INSS e FGTS; 
 

9.6. Caso a PRESTADORA DE SERVIÇOS seja credenciada no SEBRAE/PB no 

âmbito do SGC, o credenciamento no SEBRAETec implicará na inativação do 

seu cadastro junto ao SGC.  

 

9.7. Do processo de inscrição: Para inscrição no credenciamento deverão ser 

observadas as seguintes considerações:  
 

 

9.7.1. As inscrições serão realizadas com a entrega da documentação solicitada 

nos anexos contidos neste Edital, disponibilizados via internet, no endereço 

eletrônico www.sebraepb.com.br/sebraetec, e permanecerão abertas por 

tempo indeterminado;  
 

9.7.2. Somente poderão solicitar o credenciamento no SEBRAETec os 

representantes legais da empresa/instituição solicitante, com poderes 

devidamente constituídos por documento formal e legalmente válido;  
 

9.7.3. Para efetuar a inscrição, a candidata deverá preencher os formulários de 

solicitação de credenciamento (Adendo III do Guia Complementar do 

Programa SEBRAETec) na Paraíba, em que informará as áreas temáticas 

e subtemas nos quais deseja se cadastrar, bem como inserir:  
 

9.7.3.1.   Relato de experiência da empresa/instituição sobre a prestação 
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de serviços tecnológicos e/ou de inovação a pessoas jurídicas, 

para cada serviço, demanda e subtema para os quais se 

inscreveu.  
 

9.7.3.2.   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. 

  

9.7.4. Será permitida a inscrição em mais de uma área, desde que devidamente 

comprovada, por meio de atestado de capacidade técnica, a atividade 

desenvolvida; 

9.7.5. Somente serão consideradas as inscrições encaminhadas com todos os 

documentos solicitados neste Edital, e com informações suficientes que 

permitam a análise; 
 

9.7.6. O Credenciamento é específico para atuar na prestação de serviços de 

inovação e tecnologia, não podendo ser utilizado para contratação de 

quaisquer outros serviços prestados ao SEBRAE/PB; 
 

9.7.7. Os documentos devem ser encaminhados ao setor de protocolo do 

SEBRAE/PB, em envelope lacrado, com o seguinte endereçamento:  

 

SEBRAE/PB – SEDE JOÃO PESSOA 

Unidade de Acesso à Inovação e Tecnologia 

Comissão de Avaliação SEBRAETec 

Endereço: Avenida Maranhão nº 983, Bairro dos Estados – CEP 58030-

261 – João Pessoa - Paraíba 

 
 

9.7.8. Para sua habilitação jurídica e fiscal, todas as candidatas deverão 

apresentar, obrigatoriamente, os documentos listados abaixo, 

devidamente autenticados:  
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9.7.8.1.   Cópia legível do Contrato ou Estatuto Social e da última 

alteração consolidada, registrada nos órgãos competentes, 

cujo objeto seja pertinente à área de credenciamento pleiteada; 

ou Cópia da Ata de eleição e/ou ato de designação das 

pessoas habilitadas a representar a pessoa jurídica, se for o 

caso;  
 

9.7.8.2.   Comprovante de inscrição regular no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica e nas Secretarias Estadual / Distrital e 

Municipal da Fazenda, quando houver; 
 

9.7.8.3. Cópia do Comprovante de domicílio da empresa; 
 

9.7.8.4. Cópia do RG e CPF dos representantes legais; 
 

9.7.8.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ. 
 

9.7.8.6. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
 

9.7.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou Positiva com efeitos 

de Negativa, relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União. 
 

9.7.8.8. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual. 

 

9.7.8.9. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, mediante 

certidão negativa de débitos, ou positiva com efeitos de 

negativa, relativos às contribuições previdenciárias e às de 

terceiros. 
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9.7.8.10. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), mediante Certificado de 

Regularidade do FGTS. 

 

9.7.8.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de 

negativa. 
 

9.7.9. Declaração de vínculo empregatício ou societário de todo(s) profissional(is) 

que prestará(ão) os serviços em nome da empresa/instituição, bem como 

cópia das carteiras de trabalho ou contrato de cada integrante inserido na 

listagem, de acordo com o vinculo que este possui com a 

empresa/instituição:  

 

1) A declaração de vínculo deve conter o nome do profissional, 

cargo/função e qual a relação profissional do mesmo com a referida 

pessoa jurídica,  
 

2) Deverá ser anexado arquivo com cópia da carteira de trabalho ou do 

contrato firmado entre a empresa e cada um dos profissionais que irão 

atender ou prestar serviços através do Programa SEBRAETec. 
  

3) A PRESTADORA DE SERVIÇOS é responsável pela autenticidade e 

atualização sempre que tiver alterações da declaração de vínculo e dos 

profissionais. 

 

9.7.10. Declaração da própria empresa/instituição informando que não está 

suspensa de licitar com quaisquer das instituições integrantes do “Sistema 

S”.  
 

9.7.11. Declaração das entidades privadas com fins lucrativos relativas às 

restrições indicadas neste edital sobre quadro societário.  
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9.7.12. Para sua habilitação técnica, todas as candidatas deverão anexar 

obrigatoriamente os documentos listados abaixo, conforme a área 

pleiteada: 
  

a) Atestados de capacidade técnica, elaborados nos moldes do modelo 

constante no adendo IV Guia Complementar do Programa SEBRAETec 

na Paraíba, emitidos por, no mínimo, 2 (duas) empresas, para cada 

serviço, demanda e subtema pretendidos. Não serão aceitos atestados 

emitidos pelo Sistema SEBRAE; 

  

b) Das candidatas à prestação do serviço de Certificação, em qualquer 

área temática, será exigida exclusivamente a comprovação da 

acreditação ou homologação pelo órgão competente, como comprovação 

da capacidade técnica; 
  

c) Das candidatas à prestação dos serviços de Análise Laboratorial e 

Ensaio, em qualquer área temática, será exigida exclusivamente a 

comprovação da acreditação pelo INMETRO ou da homologação pela 

Rede Metrológica estadual, como comprovação da capacidade técnica; 
  

 

9.7.13. A inclusão de nova área temática, subtema ou serviço do SEBRAETec por 

PRESTADORA DE SERVIÇOS já cadastrada será realizada por meio do 

preenchimento do formulário de solicitação constante no Adendo III do Guia 

Complementar do Programa SEBRAETec, anexo I deste Edital; 

  

9.7.14. Será garantido à candidata acesso prévio aos documentos que 

estabelecem regras, termos ou condições para o SEBRAETec;  
 

9.7.15. O SEBRAE/PB manterá as inscrições para credenciamento abertas de 

acordo com as determinações da sua Diretoria;  
 

9.7.16. A inscrição neste Edital é específica para credenciamento no SEBRAETec 

Paraíba. A candidata deverá preencher e anexar toda e qualquer 



 
 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba 
Avenida Maranhão, 983 – Bairro dos Estados – 58030-261 – João Pessoa – Paraíba. 

Telefones: (83) 2108-1100              0800 570 0800                Fax: (83) 2108-1298 

www.sebraepb.com.br CNPJ: 09.139.551/0001-05       

 
 

documentação referente ao credenciamento no programa SEBRAETec na 

paraíba no site do programa: www.sebraepb.com.br/sebraetec.  

 

9.8. Do Processo de Habilitação - Para avaliação documental referente ao 

credenciamento:  

 

9.8.1. Fica estabelecido que a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEBRAETec PB 

será criada através de portaria emitida pela Diretoria Técnica do SEBRAE 

PB para avaliação e revisão das propostas de credenciamento ou 

descredenciamento de PRESTADORAS DE SERVIÇOS;  

 

9.8.2. O processo de avaliação documental consiste na análise dos documentos 

enviados pelas candidatas junto com a solicitação de credenciamento no 

SEBRAETec para verificação se os mesmos atendem a todos os requisitos 

previstos neste Edital;  

 

9.8.3. Fica a critério do avaliador a realização de visita técnica à 

empresa/instituição candidata para verificação in loco das instalações e 

competências técnicas documentadas na inscrição;  

 

9.8.4. Serão rejeitadas as solicitações de credenciamento que não preencherem 

os requisitos previstos neste Edital, que não cumprirem as exigências 

documentais ou não apresentarem documentação apta a demonstrar 

competência técnica reconhecida, infraestrutura e capacidade executiva da 

candidata para atender as demandas de serviços tecnológicos e/ou de 

inovação dos clientes do SEBRAE - PB;  

 

9.8.5. Quando o AVALIADOR verificar problemas sanáveis na documentação, 

deverá solicitar a correção à candidata, que terá um prazo de 30 (trinta) 

dias corridos, contados do primeiro dia subsequente ao do recebimento do 

e-mail de notificação. Após esse prazo, a solicitação de credenciamento 

será desconsiderada e cancelada no sistema e junto ao SEBRAE PB;  
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9.8.6. A candidata que tiver sua solicitação de credenciamento aprovada pela 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEBRAETEC será declarada apta a 

integrar o CREDENCIAMENTO do SEBRAETEC e passará a estar 

disponível para contratação no CREDENCIAMENTO do SEBRAETEC da 

Paraíba;  

 

9.8.7. A aprovação de candidata no processo de credenciamento somente gera 

potencial direito à contratação especificamente para prestar serviço por 

meio do SEBRAETec, de acordo com a demanda do SEBRAE – PB;  

 

9.8.8. A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO SEBRAETec divulgará lista do 

resultado das solicitações de credenciamento no Portal do Programa 

SEBRAETec PB e/ou via endereço eletrônico disponibilizado no Portal do 

SEBRAE – PB (www.sebraepb.com.br/sebraetec);  
 

9.8.9. As pessoas jurídicas que forem consideradas habilitadas pela Comissão de 

Avaliação SEBRAETec integrarão o Cadastro de Prestadoras de Serviços 

do Programa SEBRAETec;  

 

9.8.10. A comissão de Avaliação SEBRAETec terá um prazo de até 60 (sessenta) 

dias, a partir da data de recebimento, para avaliar a documentação 

apresentada; 

 

9.8.11. É obrigação de todas as PRESTADORAS DE SERVIÇOS manter os seus 

dados cadastrais atualizados, bem como toda documentação solicitada, os 

quais são de sua responsabilidade, bem como inserir e atualizar no sistema 

informatizado do Programa SEBRAETec. 

 

 

10. DA CONTRATAÇÃO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
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10.1. As contratações dos serviços definidos no SEBRAETec serão regidas pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS); 

 

10.2. As PRESTADORAS DE SERVIÇOS aprovadas na avaliação documental, 

ficarão habilitadas especificamente para atuar no SEBRAETec - Serviços em 

Inovação e Tecnologia no Estado da Paraíba. 

 

10.3. As PRESTADORAS DE SERVIÇOS somente atenderão às demandas para as 

áreas temáticas, subtemas, tipos de serviços e setores nos quais estiverem 

credenciadas no momento da contratação. 

 

10.4. Os procedimentos operacionais para contratação das PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS acontecerão de acordo com o disposto neste edital: 

  

I. As empresas interessadas devem buscar atendimento junto aos 

escritórios do SEBRAE/PB; 
 

II. Cada empresa que manifestar interesse nos benefícios do Programa e 

tiver sua demanda nele enquadrada será cadastrada pelo consultor do 

SEBRAE/PB;  
 

III. Esse cadastro, conterá as informações cadastrais da empresa e do 

projeto que pretende desenvolver, bem como aceite do cliente que 

participará de pesquisa de satisfação ao término do trabalho e de 

pesquisa de efetividade;  
 

IV. O consultor do SEBRAE/PB encaminhará, pela via eletrônica, a 

demanda as PRESTADORAS DE SERVIÇOS habilitadas para o 

atendimento e que estejam em conformidade com o rodízio estabelecido;  

 

10.5. Caberá ao SEBRAE/PB o repasse integral do valor do serviço realizado pela 

PRESTADORA DE SERVIÇOS e a cobrança da contrapartida financeira da 

EMPRESA DEMANDANTE. 
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10.6. Todos os contratos celebrados observarão os limites de valores e subtetos 

estabelecidos pelos SEBRAE - PB. 
 

10.7. O SEBRAE/PB não será responsável por eventuais prejuízos que a 

PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 SERVIÇOS.  
 

10.8. Os pagamentos do SEBRAE/PB às pessoas jurídicas prestadores de serviços 

serão efetuados, mediante depósitos em conta corrente da pessoa jurídica, nas 

datas e condições contempladas, de acordo com o valor estabelecido nas 

Cláusulas do Contrato; 

 

10.9. O pagamento pelos serviços prestados poderá ser realizado em parcelas, 

desde que previsto em contrato, mediante o atesto e a avaliação do cliente do 

cumprimento das etapas de prestação do serviço a que forem atreladas; 
 

10.10. É vedado à prestadora de serviços receber pagamento, a qualquer título, 

diretamente de cliente por serviços prestados no âmbito do SEBRAETec; 
 

 

10.11. O pagamento do SEBRAE/PB à PRESTADORA DE SERVIÇOS pelos serviços 

prestados será liberado mediante o atesto do cliente e comprovação de 

evidencias do atendimento, no sistema informatizado, do cumprimento das 

etapas da prestação do serviço a que foram atreladas, devendo as condições 

de habilitação jurídica e fiscal das credenciadas estarem devidamente 

regulares. 
 

10.12. O pagamento fica condicionado à entrega dos seguintes documentos: 
 

a) Nota fiscal, que deverá observar a legislação fiscal e previdenciária 

pertinente a sua emissão, bem como conter as seguintes informações: 

especificação dos serviços realizados, período de realização dos serviços, 

número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; número do 
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projeto no sistema informatizado de gestão do SEBRAETec, valor total, com a 

dedução dos impostos devidos; banco, número da agência e conta-corrente da 

empresa;  

b) Certidão Negativa relativa a tributos federais (Receita Federal, FGTS) e 

municipal;  

c) Declaração de empresa optante do Simples Nacional (quando for o caso);  

d) Declaração de não retenção de INSS (quando for o caso);  

e) Proposta com plano de trabalho;  

f) Relatório parcial e/ou final dos serviços executados, atestado pelo cliente;  

g) Via original do Contrato;  

h) Avaliação parcial e/ou final dos serviços objeto do contrato;  

i) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), nos casos legais em que são 

exigidos;  

j) Manual de Boas Práticas de Fabricação, no caso de consultoria do Programa 

Alimento Seguro, em que o referido documento for exigido;  

k) Manual de Identidade Visual, no caso de criação de marca e aplicação de 

identidade visual;  

l) Fichas de Atendimento, padrão do SEBRAE, devidamente assinadas pelos 

clientes, nos casos de capacitação tecnológica;  

m) Lista de presença padrão do SEBRAE/PB, nos casos de capacitação 

tecnológica.  
 

10.13. As empresas credenciadas no Programa SEBRAETEC receberão instruções 

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

cobrança dos serviços prestados, que seguirão orientações do setor contabil do 

SEBRAE - PB. 
 

10.14. É vedado à PRESTADORA DE SERVIÇOS receber pagamento, a qualquer 

título, diretamente de cliente por serviços prestados no âmbito do SEBRAETec, 

sob pena de descredenciamento. 
 

10.15. O pagamento da EMPRESA DEMANDANTE ao SEBRAE/PB pelos serviços 

prestados seguirá o procedimento do SEBRAE/PB sobre recebimento de 
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recursos. O prazo de parcelamento não poderá ultrapassar a data de término 

das atividades descritas no plano de trabalho. 
 

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

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

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

10.17. O SEBRAE/PB poderá cancelar o serviço, a seu exclusivo critério, em caso de 

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

DEMANDANTE. 
 

10.18. No caso do cancelamento que trata do parágrafo anterior, a EMPRESA 

DEMANDANTE deverá restituir ao SEBRAE/PB os valores subsidiados (pagos) 

por este para a prestação do serviço. 

 

11. DO DESCREDENCIAMENTO  

 

11.1. Será descredenciada a empresa/instituição que incorrer em qualquer um dos 

itens listados a seguir:  
 

11.1.1. Receber 3 (três) avaliações negativas, seguidas ou intercaladas, no ano, 

por parte de clientes, na pesquisa de satisfação realizada logo após a 

conclusão do atendimento e/ou pelos colaboradores do SEBRAE/PB 

responsáveis pela supervisão dos trabalhos contratados;  
 

11.1.2. Interromper, sem justificativa, atividades em andamento e/ou atrasar 

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

11.1.3. Cobrar qualquer honorário profissional dos clientes, a título complementar 

ou não, relativo aos trabalhos executados em decorrência do 

credenciamento no SEBRAETec;  
 

11.1.4. Cobrar valor superior do cliente SEBRAETec àquele que pratica 

habitualmente no mercado, superfaturando o serviço;  
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11.1.5. Descumprir o estabelecido no contrato de prestação de serviços e neste 

Edital;  
 

11.1.6. Não manter sigilo sobre as particularidades do SEBRAE/PB e dos clientes, 

especialmente sobre produtos e/ou processos das empresas atendidas; 
 

11.1.7. Utilizar qualquer material desenvolvido pelo SEBRAE para seus produtos e 

seus programas sem prévia autorização do SEBRAE/PB; 

11.1.8. Apresentar em qualquer fase do processo de credenciamento ou na 

vigência de contrato de prestação de serviços documentos que contenham 

informações inverídicas;  
 

11.1.9. Utilizar profissionais não preparados para a execução de serviços por meio 

do SEBRAETec, descuidando da qualidade na prestação dos serviços;  
 

11.1.10. Prestar informações incorretas sobre as atividades e custos inerentes 

ao serviço prestado sem justificativa e correções posteriores com vistas a 

sanar os erros;  
 

11.1.11. Deixar de comprovar o ressarcimento devido ao SEBRAE/PB, quando 

da não execução de parte dos serviços contratados; 

 

11.1.12. Reembolsar o cliente pela sua contrapartida financeira na consultoria;  
 

11.1.13. Deixar de prestar informações ou apresentar documentos quando 

solicitados pelo SEBRAE Nacional ou pelo SEBRAE Paraíba;  
 

11.1.14. Faltar com cordialidade, tratar com agressividade e/ou praticar atos de 

violência verbal ou física contra colaboradores, parceiros ou clientes do 

SEBRAE/PB;  
 

11.1.15. Deixar de apresentar e inserir no sistema informatizado relatório com 

evidências da entrega efetuada ao cliente na finalização da proposta, 

comprovando o executado no plano de trabalho;  
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11.1.16. Divulgar publicamente o SEBRAETec por meios eletrônicos, impressos, 

sites ou qualquer outro meio, utilizando o nome do SEBRAE/PB e do 

programa sem autorização expressa e prévia deste;  
 

11.1.17. Causar dano ao cliente SEBRAETec ou ao SEBRAE/PB, quando da 

prestação de serviço.  
 

11.1.18. Iniciar a execução dos serviços sem a devida e documentada 

aprovação do SEBRAE – PB.  
 

11.2. Quando verificado dano para o cliente ou para o SEBRAE/PB, a 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ficará obrigada a ressarcir qualquer das partes 

os valores correspondentes, com as correções monetárias aplicáveis. 

 

11.3. O descredenciamento de PRESTADORA DE SERVIÇOS implica a perda do 

potencial direito à contratação para prestar serviço por meio do SEBRAETec, 

podendo, ainda, incorrer nas seguintes 2 penalidades, sem prejuízo de outras 

previstas no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE: 

  

I. Impossibilidade de novo credenciamento no SEBRAETec pelo período 

de 2 (dois) anos;  

 

II. Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SEBRAE PB pelo 

prazo de 2 (dois) anos.  

 

11.4. Na ocorrência de alguma das hipóteses citadas no item 11.1 ou demais itens 

que constituam vedações constantes nesse Edital, será instaurado, pela 

Coordenação estadual do programa, juntamente com o setor juridico, processo 

administrativo para apuração de responsabilidade com os seguintes passos:  

 

I. A PRESTADORA DE SERVIÇOS será notificada sobre a instauração 

do processo e terá cinco dias de prazo para apresentar defesa, contados 

do seu recebimento;  
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II. O processo será julgado pela Diretoria Executiva do SEBRAE – PB ou 

por quem esta delegar competência, no prazo máximo de até 60 

(sessenta) dias úteis, contados do recebimento da defesa da 

PRESTADORA DE SERVIÇOS ou do decurso do prazo sem 

manifestação;  

 

III. A PRESTADORA DE SERVIÇOS que tiver seu descredenciamento 

solicitado terá suspenso o potencial direito à contratação para prestar 

serviço por meio do SEBRAETec até a decisão final do processo.  

 

11.5. As PRESTADORAS DE SERVIÇOS poderão solicitar seu próprio 

descredenciamento, hipótese em que não serão aplicadas as penalidades 

previstas no item 11.3. A solicitação de descredenciamento pela própria 

PRESTADORA DE SERVIÇOS não será objeto de análise. 

 

12. DO MONITORAMENTO  
 

12.1. Para operação do Programa SEBRAETec, haverá o monitoramento 

permanente no estado, utilizando-se de metodologia e orientação a serem 

disponibilizadas pelo SEBRAE Nacional, bem como as estabelecidas pelo 

SEBRAE/PB; 
 

12.2. O SEBRAE/PB, objetivando garantir o resultado efetivo aos clientes, realizará o 

acompanhamento e a avaliação da prestação dos serviços;  
 

12.3. As eventuais despesas para aplicação dos processos de monitoramento 

deverão ser pagas com os recursos destinados à gestão e ao monitoramento 

do Programa SEBRAETec ou outro designado pela Diretoria do SEBRAE/PB; 
 

12.4. A avaliação será realizada pelo cliente e pelo colaborador do SEBRAE/PB, nas 

fases intermediária e final do serviço, e será pré-requisto no processo de 

pagamento.  
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13. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

13.1. Os serviços a serem prestados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS à 

EMPRESA DEMANDANTE são realizados com total autonomia, não 

estabelecendo nenhum vínculo empregatício de responsabilidade do 

SEBRAE/PB e/ou da EMPRESA DEMANDANTE com relação ao pessoal que o 

PRESTADORA DE SERVIÇOS utilizar direta ou indiretamente, para a 

prestação dos serviços, correndo por conta exclusiva desta todas as despesas 

com esse pessoal, inclusive os encargos decorrentes da legislação vigente, 

seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, além de 

quaisquer obrigações não pecuniárias decorrentes da legislação trabalhista e 

previdenciária em vigor. 

 

13.2. A PRESTADORA DE SERVIÇOS, neste ato, responsabiliza-se, em caráter 

irretratável e irrevogável, por quaisquer reclamações trabalhistas ou qualquer 

outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de 

acidente de trabalho, que venham a ser intentadas por seus empregados, 

prepostos e/ou colaboradores contra o SEBRAE - PB e/ou a EMPRESA 

DEMANDANTE, mesmo que tenham sido destacados pela PRESTADORA DE 

SERVIÇOS para a execução dos serviços objeto deste edital, a qualquer 

tempo, seja a que título for. 
 

13.3. No caso do item anterior, a PRESTADORA DE SERVIÇOS responderá 

integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, 

multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que 

houverem, podendo ser denunciada em qualquer ação que for proposta para 

indenizar seus autores, aplicando-se ao presente contrato o disposto no artigo 

125, inciso II, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro de 2015. 

 

13.4. A PRESTADORA DE SERVIÇOS reconhecerá como seu débito líquido e certo, 

o valor que for apurado em execução de sentença de eventual processo 

trabalhista ajuizado por seu ex-empregado e/ou colaborador, ou valor que for 
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ajustado entre o SEBRAE/PB e/ou a EMPRESA DEMANDANTE e o 

reclamante, na hipótese de acordo efetuado nos autos do processo trabalhista. 
 

13.5. As despesas processuais e honorários advocatícios despendidos pelo 

SEBRAE – PB e/ou a EMPRESA DEMANDANTE nas ações decorrentes deste 

contrato serão única e exclusivamente suportadas pela PRESTADORA DE 

SERVIÇOS, servindo os comprovantes, guias ou notas, como valor de débitos 

líquido e certo em favor do SEBRAE – PB e/ou da EMPRESA DEMANDANTE. 

13.6. Os serviços decorrentes deste edital deverão ser realizados com respeito às 

condições de SIGILO previstas abaixo, das quais tanto EMPRESA 

DEMANDANTE e PRESTADORA DE SERVIÇOS, declaram expressamente 

conhecer e concordar: 

  

13.6.1. Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo 

SEBRAE para seus produtos e seus programas, assim como os dados dos 

clientes a que tenha acesso no decorrer das atividades inerentes a 

prestação de serviços, em ações desenvolvidas pela CONTRATADA fora 

do âmbito de atuação deste edital;  
 

13.6.2. Tratar todas as informações a que tenha acesso em função da prestação 

de serviços em caráter de estrita confidencialidade, agindo com diligência 

para evitar sua divulgação verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por 

ação seja por omissão, a qualquer terceiro;  
 

13.6.3. Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto deste 

edital que envolvam o nome do SEBRAE mediante sua prévia e expressa 

autorização, sob pena de incorrer nas sanções previstas neste Edital e no 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE;  
 

13.6.4. Manter irrestrito e total sigilo sobre quaisquer dados que lhe sejam 

fornecidos em decorrência da prestação de serviço, sobretudo quanto à 

estratégia de atuação do SEBRAE. 
 

  

14. DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS 
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14.1. A PRESTADORA DE SERVIÇOS entregará à EMPRESA DEMANDANTE 

todos os materiais, técnicas, ferramentas, estudos, produtos e correlatos 

desenvolvidos ou absorvidos em decorrência da prestação de serviço - salvo 

os anteriormente existentes - de propriedade pública ou particular.  
 

14.2. A EMPRESA DEMANDANTE terá o direito de utilizar, fruir a obra e dela dispor, 

bem como autorizar sua utilização por terceiros, no todo ou em parte, como 

obra integrante de outra ou não, de reprodução parcial ou integral, de edição, 

de adaptação, arranjo musical e quaisquer outras transformações, de tradução 

para qualquer idioma, de inclusão em fonograma ou produção audiovisual, de 

distribuição e exploração da obra, de distribuição para oferta de obras ou 

produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou quaisquer outros 

sistemas que permitam ao usuário realizar a seleção da obra ou da produção 

para percebê-la em tempo ou lugar previamente determinados por quem 

formula a demanda, e nos casos em que o acesso à obra se faça por quaisquer 

sistemas que importem em pagamento pelo usuário, de condensação, resumo, 

redução, compilação e ampliação, alteração do título, de utilização no Brasil e 

no exterior.  
 

14.3. Dentre os direitos cedidos, incluem-se os de adaptação, condensação, resumo, 

redução, compilação e ampliação, utilização no Brasil e no exterior. 
 

14.4. A PRESTADORA DE SERVIÇOS ficará obrigada, sob pena de exclusiva 

responsabilidade civil, pela obtenção com os autores, dos trabalhos 

intelectuais, da cessão dos direitos autorais patrimoniais.  
 

14.5. O(s) instrumento(s) a serem assinado(s) entre a PRESTADORA DE 

SERVIÇOS e o(s) seu(s) contratado(s), autor(es) intelectual(ais) deverão 

explicitar de maneira inequívoca a cessão definitiva, de forma irrevogável e 

irretratável, dos direitos autorais patrimoniais respectivos, quando aplicaveis.  
 

14.6. O disposto no item 14.2 não prejudicará a prerrogativa da EMPRESA 

DEMANDANTE quanto à propriedade dos Direitos Autorais Patrimoniais nos 



 
 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Paraíba 
Avenida Maranhão, 983 – Bairro dos Estados – 58030-261 – João Pessoa – Paraíba. 

Telefones: (83) 2108-1100              0800 570 0800                Fax: (83) 2108-1298 

www.sebraepb.com.br CNPJ: 09.139.551/0001-05       

 
 

termos estipulados no ITEM 15.1, que se presumirá ampla em relação a 

obras e produtos integrantes do objeto.  
 

14.7. Será vedada a utilização da obra ou dos produtos pela PRESTADORA DE 

SERVIÇOS para atividades e objetivos iguais ou semelhantes aos verificados 

na prestação de serviço ou que de alguma forma venham a caracterizar ação 

de natureza concorrencial com a EMPRESA DEMANDANTE.  

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES DA LEI ANTICORRUPÇÃO 
 

15.1. Durante a execução da prestação de serviços a PRESTADORA DE 

SERVIÇOS e a EMPRESA DEMANDANTE se comprometem a atuar 

exclusivamente dentro do escopo da lei anticorrupção.  

 

15.2. A PRESTADORA DE SERVIÇOS e EMPRESA DEMANDANTE assumem, 

como condição contratual fundamental, que são expressamente contrárias à 

prática de atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, assim 

entendidos todos aqueles atos que atentem contra o patrimônio público 

nacional, do SEBRAE ou estrangeiro, contra princípios da administração 

pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 
 

15.3. Para os fins de cumprimento da condição contratual fundamental disposta no 

presente artigo, para a realização de qualquer serviço no âmbito deste edital, a 

PRESTADORA DE SERVIÇOS declara que:  
 

I. Está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras 

ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto da prestação de serviços;  
 

II. Não foi condenada pelas práticas previstas na Lei 12.846/2013;  
 

III. Que seus sócios, diretores, administradores, empregados, assessores, 

prepostos e colaboradores não cometerão qualquer ato ilícito nem auxiliarão, 

incitarão ou instigarão terceiros a cometerem atos ilícitos, que incluem 

oferecer, conceder, requerer ou aceitar pagamentos, doações, compensação, 
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benefícios ou quaisquer outras vantagens indevidas e/ou ilegais para si ou 

para terceiros, bem como o desvio de finalidade do presente edital ou da 

prestação de serviços que pretende realizar, ou atos lesivos expressamente 

previstos na Lei Federal nº 12.846/13, que constituam prática ilegal ou de 

corrupção, seja de forma direta ou indireta.  
 

15.4. PRESTADORA DE SERVIÇOS e EMPRESA DEMANDANTE, seus agentes ou 

empregados devem combater toda e qualquer iniciativa que seja contra a livre 

concorrência, especialmente, mas não se limitando, a iniciativas indutoras à 

formação de cartel. 
 

15.5. PRESTADORA DE SERVIÇOS e EMPRESA DEMANDANTE se comprometem 

a estabelecer de forma clara e precisa os deveres e as obrigações de seus 

agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre 

em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações para a 

prestação de serviços.  
 

15.6. Caso a PRESTADORA DE SERVIÇOS e/ou a EMPRESA DEMANDANTE 

violem essas regras, poderá o SEBRAE/PB rescindir motivadamente a 

prestação de serviços, com a aplicação das penalidades de 

descredenciamento para a PRESTADORA DE SERVIÇOS e de restituição 

dos valores da contrapartida do SEBRAE PB para a EMPRESA 

DEMANDANTE, sem prejuízo do disposto no item 15.7 deste Edital;  
 

15.7. A PRESTADORA DE SERVIÇOS e/ou a EMPRESA DEMANDANTE se 

obrigam a arcar com todos os prejuízos gerados ao SEBRAE e/ou SEBRAE – 

PB relativos a todo e qualquer passivo, demandas, perdas e/ou danos, 

penalidades decorrentes de responsabilização administrativa e civil na forma 

da Lei Federal nº 12.846/13, custas judiciais, honorários advocatícios e 

eventuais outras despesas que porventura venha ter decorrentes da violação 

dessas regras, desde que fique comprovada a culpa da PRESTADORA DE 

SERVIÇOS e/ou da EMPRESA DEMANDANTE e o nexo de causalidade entre 

o ato realizado e o dano causado ao SEBRAE e/ou SEBRAE/PB. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

16.1. O SEBRAE Nacional e o SEBRAE/PB poderão visitar, a qualquer momento, as 

PRESTADORA DE SERVIÇOS e as EMPRESAS DEMANDANTES como 

medida de monitoramento da execução do SEBRAETec, independentemente 

de autorização prévia. 
 

16.2. A qualquer tempo, pode ser alterado, suspenso ou cancelado o 

credenciamento de PRESTADORA DE SERVIÇOS que deixar de satisfazer as 

exigências estabelecidas neste Edital.  
 

16.3. O SEBRAE/PB poderá, a qualquer tempo, excluir, incluir ou alterar quaisquer 

condições deste Edital, sem que gere qualquer direito às PRESTADORA DE 

SERVIÇOS;  

 

16.4. É de responsabilidade da PRESTADORA DE SERVIÇOS a precisão e a 

veracidade das informações prestadas para o seu credenciamento no 

SEBRAETec. 
 

16.5. O SEBRAE/PB poderá, se assim lhe convier, suspender o processo de 

credenciamento pelo tempo que julgar necessário.  
 

16.6. O descredenciamento de PRESTADORA DE SERVIÇOS pelo SEBRAE/PB 

não gera direito a qualquer indenização para a empresa.  
 

16.7. O SEBRAE/PB poderá, a qualquer tempo, solicitar novos documentos 

comprobatórios que se façam necessários.  
 

16.8. O presente edital e seu anexo podem ser retirados gratuitamente no Portal do 

SEBRAE Paraíba , www.sebraepb.com.br/sebraetec. 
 

16.9. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente edital deverá ser feito 

por escrito através do e-mail: sebraetec@sebraepb.com.br  
 

16.10. Os casos não previstos por este Edital serão deliberados pela Diretoria do 

SEBRAE/PB.  
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16.11. A solicitação de credenciamento no programa SEBRAETec implica na 

declaração de aceitação e conhecimento expressos, integrais e 

irretratáveis de todas as regras, termos e condições para prestação de 

serviço tecnológico e de inovação por meio do SEBRAETec contidas 

neste Edital e no Guia Complementar do Programa SEBRAETec da 

Paraíba. 
 

16.12. Este Edital entrará em vigor a partir de 01 de maio de 2016; 

 

16.13. Integra este Edital para todos os efeitos o Guia Complementar do Programa 

SEBRAETec, na Paraíba (em anexo);  
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ANEXO I 

 

Guia Complementar do SEBRAETec na Paraíba. 
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1. Apresentação  
 
O presente GUIA COMPLEMENTAR DO PROGRAMA SEBRAETEC NA PARAÍBA 
tem por objetivo disciplinar a operacionalização desse mecanismo, no que se 
refere às definições, os procedimentos e à gestão do programa pelo SEBRAE PB.  
 
2. Especificações de conceitos  
 
a. Resultado  
 
Os serviços tecnológicos e de inovação podem produzir duas modalidades de 
resultados nas empresas, quais sejam: orientar ou adequar. Em síntese, estas 
modalidades são definidas conforme o seguinte:  
 
a) Orientação: serviços de baixa complexidade tecnológica para orientar a 
empresa na melhoria de seu processo produtivo ou no ajustamento deste a 
exigências legais;  

b) Adequação: serviços de média e alta complexidades tecnológicas para adequar 
a empresa às demandas legais e/ou do mercado, ou ainda alterar, de forma 
significativa, os seus produtos/serviços ou processo produtivo.  
 
A classificação dos serviços segundo o resultado produzido decorre, em última 
análise, da percepção da ocorrência de um escalonamento natural de intervenção 
entre eles, na medida em que promovem diferentes impactos. 
 
 

b. Natureza  
 
O PORTFÓLIO SEBRAETEC classifica os serviços tecnológicos e de inovação 
segundo as suas naturezas em: 
 

a) Auditoria: serviço de verificação, com ênfase nos aspectos técnicos da 
empresa, com foco em instalações, equipamentos, padrões e pessoal e requisitos 
de determinada regulamentação ou norma;  
 
b) Consultoria: serviço que busca realizar uma análise do caso concreto para 
indicação de uma solução específica de ordem prática, baseada em experiências 
prévias bem-sucedidas; 
 
c) Laboratório: serviço realizado em espaço específico, com características e 
equipamentos próprios, em que se pode realizar exames, análises, simulações, 
testes, ensaios, medições etc., para a investigação científica; 
  
d) Treinamento: serviço educacional para empresários nas técnicas e nas 
tecnologias a serem introduzidas na empresa. 
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3. Tipologias  
 
Os serviços tecnológicos e de inovação do SEBRAETec são classificados em dez 
diferentes tipologias.  
 
O Portfólio SEBRAETec apresenta os seguintes tipos de demanda:  
 
a) Clinica tecnológica: serviço que visa realizar um tratamento coletivo sobre 
questões tecnológicas comuns a um grupo de empresas, preferencialmente de um 
mesmo segmento de mercado, para atender à demanda específica referente a 
uma subárea temática;  

 

b) Curso tecnológico: serviço de capacitação para adoção de funcionalidades e 
técnicas de incremento produtivo, que envolve uma das subáreas temáticas por 
meio de recursos instrucionais;  

 

c) Diagnóstico tecnológico: serviço que visa realizar uma avaliação situacional 
de determinado fator produtivo ou condição de produção, com orientações 
específicas a serem adotadas;  

 

d) Oficina tecnológica: serviço de capacitação que visa realizar uma orientação 
coletiva sobre determinada subárea temática, trabalhada por meio de técnicas de 
exposição oral, interação do grupo, simulações, experimentações, entre outras;  

 

e) Prospecção tecnológica: serviços de interpretação dos resultados de buscas 
em bases de patentes, registros de desenho industrial, normas técnicas e 
regulamentos técnicos, com vistas a apontar fontes e tendências tecnológicas, 
orientar o uso estratégico de informação tecnológica e determinar o estado da 
técnica em temas específicos, para guiar o desenvolvimento tecnológico e a 
geração de inovações na empresa; 

  

f) 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;  

 

g) Aperfeiçoamento tecnológico: serviço que visa adequar processo(s), 
produto(s) ou serviço(s) como medida de melhoria de algum fator produtivo ou 
condição de produção identificada, preferencialmente, em um diagnóstico 
tecnológico anteriormente realizado; 
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h) Certificação: serviço que visa auditar o processo de produção, com vistas à 
certificação;  

 

i) Desenvolvimento tecnológico: serviços tecnológicos especializados de 
desenvolvimento de serviço, produto ou melhoria de processo, com vistas à 
incorporação de inovação tecnológica nas empresas;  
 
 

j) Prototipagem: serviço que visa à produção concreta (física ou digital) de 
projeto/modelo de produto ou serviço, que se configura em um protótipo. A 
prototipagem deve ter a finalidade de experimentar/testar algum aspecto do 
produto final (funcionalidade, formato, peso, aceitabilidade junto ao mercado, entre 
outros).  
 
O ADENDO I deste Guia traz o detalhamento dos aspectos técnicos destas 
TIPOLOGIAS em Fichas, que padronizarão a compreensão destes serviços por todos 
os envolvidos no Programa SEBRAETEC. 
 
 

4. Área Temática  
 
O Portfólio Sebraetec classifica os serviços tecnológicos segundo a área temática 
em:  
 
a) 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;  

b) Inovação: introdução de produtos, processos, métodos ou sistemas que não 
existiam anteriormente no mercado ou na empresa ou que contenham alguma 
característica nova e diferente da até então em vigor;  

c) Produtividade: ações que permitem o aumento da eficiência do processo 
produtivo das empresas. Metodologias, técnicas ou procedimentos voltados aos 
aspectos de custos, tempo e flexibilidade nos processos de produção das 
empresas;  

d) Propriedade intelectual: a soma dos diretos relativos às obras literárias, 
artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções 
dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às 
invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, 
aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de 
serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção 
contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade 
intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico;  
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e) Qualidade: ações que permitem a compreensão do grau de conformidade de 
um produto, processo ou serviço a requisitos mínimos estabelecidos em normas 
ou regulamentos técnicos;  

f) Serviços digitais: conjunto de ações aplicadas nos meios digitais (internet e 
tecnologias móveis), para conquistar, fidelizar e ampliar a participação da empresa 
no mercado;  
g) 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.  
 
O ADENDO II deste Guia traz o detalhamento dos serviços que compõem as 
ÁREAS TEMÁTICAS do Programa SEBRAETEC. 
 
 
 
 
8. ADENDOS  
 

I. Fichas técnicas/Tipologias (Tipo de demanda) 

II. Fichas técnicas/Áreas temáticas (Serviços)  

III. Solicitação de cadastramento 

IV. Modelos de declarações e atestados para credenciamento  

V. Termos de adesão  
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ADENDO I  
 
FICHAS TÉCNICAS  

 
TIPOLOGIAS/ TIPOS DE DEMANDA 
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ADENDO II  
 
FICHAS TÉCNICAS  
 
ÁREAS TEMÁTICAS/SERVIÇOS 
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ADENDO III - Solicitação de Cadastramento 
 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRAMENTO PESSOA JURIDICA 
 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
1. DADOS DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DOS SERVIÇOS (PROVEDOR) 
 

Razão Social da pessoa jurídica: 

Nome de Fantasia: 
CNPJ: 
Endereço Completo (Rua/Avenida, número, complemento, bairro): 
Cidade / UF / CEP: 
E-mail / SITE: 
Nome do Representante Legal: 
CPF: RG: 
Cargo: 
DDD/ Telefone: 
DDD/Celular: 
E-mail: 
 

2. RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO TECNOLÓGICO NA PESSOA JURÍDICA 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Nome do responsável: 

CPF: RG: 
Departamento do responsável: 
Endereço Completo (Rua/Avenida, número, complemento, bairro): 
Cidade / UF / CEP: 
DDD/ Telefone: 
DDD/Celular: 
E-mail: 

 

3. 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 
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(  ) Empresa privada 
(  ) Outros - especificar: ______________________________________________ 

 
4. ÁREAS DE ATUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 
 
4.1.ÁREA DE CONHECIMENTO DO SEBRAETEC PARA A QUAL DESEJA SE 
CADASTRAR: 

ÁREA SUBÁREA 
Marque 

X 

 
 

Design 

Design de Ambientes  

Design de Comunicação  

Design de Produto  

 
 

Inovação 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica  

Gestão da Inovação  

Elaboração de Projetos de Inovação  

Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços  

 
Produtividade 

Automação do Processo Produtivo  

Cadeia de Suprimentos  

Métodos e Técnicas de Produção  

 

Propriedade 

Intelectual 

 

Contratos de Tecnologia  

Desenho Industrial  

Marcas  

Patentes  

Outros Ativos de Propriedade Intelectual  

 

Qualidade 

Avaliação da Conformidade  

Metrologia  

Normalização/Regulamentação técnica  

 

 

Sustentabilidade 

Água  

Energia  

Gestão da Sustentabilidade  

Qualidade do Ar  

Resíduos  

Serviços Digitais E-commerce  

Serviços Online  
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5. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
 
(Relato da experiência da pessoa jurídica no campo da inovação e tecnologia (consultoria e instrutoria) 

destacando, de forma sumarizada, projetos ou programas desenvolvidos em atendimento às micro e 

pequenas empresas e/ou em parceria com o SEBRAE.) 

 

6. DESCRIÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO 
TECNOLÓGICA. 
 
(Relato da experiência da pessoa jurídica no campo da inovação e tecnologia (consultoria e instrutoria) 

destacando, de forma sumarizada, projetos de pesquisa e extensão tecnológicas já realizadas em prol 

das micro e pequenas empresas) 

 

7. DADOS FINANCEIROS 
 
Nome do Banco: 
Nº do Banco: 
Nome da Agência: 
Nº da Agência: 
Nº da Conta-corrente: 
Cidade da Agência Bancária/UF: 
 
DECLARAÇÕES DA PESSOA JURÍDICA PLEITEANTE 
 
I. Declaramos que as informações anteriormente descritas são verdadeiras; 
II. Declaramos estar com toda a documentação jurídica e fiscal mencionada no edital 
devidamente regularizada, e cientes de que a falta de qualquer um dos documentos impede a 
contratação de nossa pessoa jurídica pelo SEBRAE /PB; 
III. 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 sempre os critérios dispostos no preâmbulo deste Edital; 
IV. Declaramos assim, estarmos cientes do disposto no edital 01/2016 e das condições de 
contratação de nossa pessoa jurídica, para cujo efeito anexamos a documentação exigida; 
V. Declaramos não possuir em nosso quadro societário empregados, membros do Conselho 
Deliberativo, membros do Conselho Fiscal ou integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE  
/PB; 
VI. Declaramos não possuir em nosso quadro societário cônjuges ou companheiros, parentes 
em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de empregados, 
dirigentes e conselheiros do SEBRAE /PB. 
VII. Declaramos que não estamos cumprindo restrições de qualquer natureza resultante de 
contratos firmados anteriormente com o Sistema SEBRAE; 
VIII. Declaramos que esta pessoa jurídica está apta a atender todas as atividades descritas na 
área de conhecimento pretendida; 
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ASSINATURAS 
 
 
a) Do responsável pelos serviços de inovação e tecnologia na pessoa jurídica 
prestadora dos serviços: 
 
Nome: 
Assinatura: Data:      /      / 
 
 
 
 
b) Do(s) representante(s) legal(is) da pessoa jurídica prestadora dos serviços: 
 
Nome: 
Assinatura: Data:      /      / 
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ADENDO IV 
 

MODELOS DE DECLARAÇÕES E ATESTADOS PARA CREDENCIAMENTO E ATUAÇÃO DAS 
ENTIDADES EXECUTORAS 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO  
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA) 
 
DECLARAÇÃO  
 
 
DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS AO SEBRAE PBPARA 
CREDENCIAMENTO AO PROGRAMA SEBRAETEC SÃO VERDADEIRAS.  
 
DECLARAMOS ESTAR COM TODA A DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E FISCAL 
MENCIONADA NO EDITAL DEVIDAMENTE REGULARIZADA, CIENTES DE QUE A 
FALTA DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS IMPEDE A CONTRATAÇÃO DE 
NOSSA PRESTADORA DE SERVIÇOS PELO SEBRAE – PB. 
  
DECLARAMOS TER COMPREENDIDO QUE O PROCESSO DE 
CREDENCIAMENTO DA EMPRESA/INSTITUIÇÃO NÃO IMPLICA NA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOMENTE SE 
DARÁ QUANDO HOUVER DEMANDA, OBEDECENDO SEMPRE OS CRITÉRIOS 
DISPOSTOS NO EDITAL.  
 
DECLARAMOS ASSIM, ESTAR CIENTES DO DISPOSTO NO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO E DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO DE NOSSA 
ENTIDADE EXECUTORA, EM VIRTUDE DISSO ESTAMOS ANEXANDO A 
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.  
 
ASSINATURAS  
 
 
DO COORDENADOR DO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____  
 
 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____ 
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MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA QUE ESTÁ ATESTANDO QUE RECEBEU O 

SERVIÇO) 
 
 
 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  
 
 
Atestamos para os devidos fins, que a (razão social da empresa/instituição interessada 
no credenciamento) prestou o serviço [nome do serviço], no subtema [nome do 
subtema], atendendo completamente as expectativas na sua contratação e tendo 
cumprido com méritos todas as etapas do trabalho conforme descrito em itens e 
quantidades abaixo:  
 
1) [Atividade 1 - descrever os serviços recebidos]  

2) [Atividade 2 - descrever os serviços recebidos]  
3) [ ... ]  
 
Declaramos, ainda que os compromissos contratuais assumidos foram cumpridos de 
forma satisfatória, nada constando em nossos registros, até a presente data, que 
desabone comercial ou tecnicamente a empresa.  
 
 
 
 
Local, xx de xx de 20xx.  
 
 
______________________________________  
          Representante legal Empresa  
 
CNPJ:  
Telefone:  
E-mail: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA) 
 
 
DECLARAÇÃO DE VINCULO  
 
Conforme solicitação do edital do Programa SEBRAETec na Paraíba, vimos declarar 
que o(s) profissional(is) listado(s) abaixo possuem vínculo com nossa 
empresa/instituição: 
  
Nome do profissional Cargo/função Vínculo profissional c/ a PJ  
Exemplo 1 Diretor de produção societário  
Exemplo 2 Designer empregatício  
(...)  
 
 
Declaramos ainda que manteremos este documento sempre atualizado junto ao 
credenciamento com o SEBRAE PB para o Programa Sebraetec, bem como cópias 
das carteiras de trabalho e/ou contratos de trabalho firmados com cada profissional 
inserido na Declaração de Vínculo.  
 
 
ASSINATURAS  
 
 
 
DO COORDENADOR DO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____  
 
 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO ESTAR SUSPENSA DE LICITAR  

 
(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA) 

 
 
DECLARAÇÃO  
 
 
Conforme edital do Programa SEBRAETec na Paraíba, vimos declarar que a 
empresa/instituição (RAZÃO SOCIAL), CNPJ (numero) não está suspensa de licitar 
com quaisquer das instituições integrantes do Sistema “Sistema S”.  
 
Por ser verdade, assinamos a presente declaração.  
 
Cidade, dia/mês/ano  
 
ASSINATURAS  
 
 
DO COORDENADOR DO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____  
 
 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE QUADRO SOCIETÁRIO  
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA) 
 
DECLARAÇÃO  
 
Conforme edital do Programa SEBRAEtec na Paraíba, 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/PR;  
 
II. Cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por 
consanguinidade ou afinidade até 2º grau, de empregados, dirigentes e conselheiros 
do SEBRAE/PB. 
 
III. Diretor, dirigente ou empregado que mantenha vínculos profissionais com o 
SEBRAE/PB, ou que foram desligados há menos de 180 (cento e oitenta) dias;   
 
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.  
 
III. Diretor, dirigente ou empregado que mantenha vínculos profissionais com o 
SEBRAE/PB, ou que foram desligados há menos de 180 (cento e oitenta) dias;   
 
Por ser verdade e estarmos cientes, assinamos a presente declaração.  
Cidade, dia/mês/ano  
 
ASSINATURAS  
 
 
DO COORDENADOR DO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____  
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DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____ 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE ATUAÇÃO NO SEBRAETEC E 
NÃO NO SGC.  
  
(A SER ENVIADA APÓS APROVAÇÃO NO CREDENCIAMENTO SEBRAETEC, 
ANTES DE SER LIBERADO NO SISTEMA PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS 
DO PROGRAMA)  
 

(PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE EXECUTORA) 
 
DECLARAÇÃO  
 
 
Em virtude da aprovação do credenciamento no Programa SEBRAEtec PB, vimos 
declarar que a empresa/instituição (RAZÃO SOCIAL), CNPJ (numero) opta por atuar 
no SEBRAETec na Paraíba, ficando desta forma impossibilitada de atender por meio 
do SGC – SEBRAE PB, até manifestação em contrário. 
  
Ciente da desativação temporal, assinamos a presente declaração.  
 
Cidade, dia/mês/ano  
 
ASSINATURAS  
 
 
DO COORDENADOR DO SEBRAETEC NA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____  
 
 
DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE EXECUTORA  
 
Nome:_________________________________________  
 
Assinatura:_____________________________ Data: _____/ _____/ _____ 
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ADENDO V 
 

TERMOS DE ADESÃO 
 
 
 

Somente para as empresas já cadastradas e ativas na base do Programa SEBRAETec PB 

 

(Imprimir em papel timbrado da empresa) 

 

 

Eu,   , representante legal da 

empresa 

  ,    CNPJ:  , devidamente 

cadastrada para prestação de serviços ao Programa SEBRAETec na Paraíba, venho por meio 

deste declarar adesão ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO SEBRAETEC 01/2016 do SEBRAE - PB. 

Declaro ainda, conhecer o Edital 01/2016 e atender às regras nele dispostas, aceitando os 

termos nele estabelecidos. 

Marque no quadro abaixo as áreas e subáreas de atuação da empresa para o Edital 01/2016. 

 

 

ÁREA 

SUBÁREA 
Marque 

X 

 
 

Design 

Design de Ambientes  

Design de Comunicação  

Design de Produto  

 
 

Inovação 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica  

Gestão da Inovação  

Elaboração de Projetos de Inovação  

Tecnologias de Processos, Produtos e Serviços  
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Produtividade 

Automação do Processo Produtivo  

Cadeia de Suprimentos  

Métodos e Técnicas de Produção  

 

Propriedade 

Intelectual 

 

Contratos de Tecnologia  

Desenho Industrial  

Marcas  

Patentes  

Outros Ativos de Propriedade Intelectual  

 

Qualidade 

Avaliação da Conformidade  

Metrologia  

Normalização/Regulamentação técnica  

 

 

Sustentabilidade 

Água  

Energia  

Gestão da Sustentabilidade  

Qualidade do Ar  

Resíduos  

Serviços Digitais E-commerce  

Serviços Online  

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  de ___________ de 2016. 
 

 

 

 

 

Representante Legal Empresa/Pessoa Jurídica 
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Somente para as empresas já cadastradas na área de TIC – Subárea Automação Comercial e 

ativas na base do Programa SEBRAETec PB 

 

(Imprimir em papel timbrado da empresa) 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ADEQUAÇÃO  

 

 

 Eu, _________________________, representante legal da empresa 

__________________________________ CNPJ nº ____________________ declaro para os 

devidos fins que estou ciente e de acordo com as normas estabelecidas pelo novo 

Regulamento do Programa SEBRAETec e das mudanças ocorridas nas Áreas Temáticas 

apoiadas, sendo meu cadastro extinto da Temática TIC - Tecnologia da Informação e 

Comunicação, Sub Área AUTOMAÇÃO.  

 

 

João Pessoa, ______ de ____________ de 2016 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura Representante Legal 


