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Recife, 16 de outubro de 2020 

 
 
Ao  
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Pernambuco – SEBRAE/PE  
 
Em atenção ao:  
 
Ilustríssimo Senhor  
THIAGO FERRARA EMERY BORGES 
Coordenação de Tecnologia e Futuro 
 
Ref.: Contraproposta de contratação de encomenda Tecnológica.  
 
Na qualidade de representante legal do Núcleo de Gestão do Porto Digital, organização privada inscrita no CNPJ 
nº 04.203.075/0001-20, com sede no Cais do Apolo, 222, 16º andar, Bairro do Recife, Recife/PE, venho 
manifestar posição quanto à contraproposta para formalização de contratação de encomenda tecnológica, nos 
termos do e-mail emitido por vossa senhoria em 09 de outubro de 2020 e  documento anexo ao referido email. 
 
Para facilitar o entendimento, utilizamos a mesma lógica de subdivisão das temáticas: 
 
1. ESCOPO 
 
Eixo 1 – Habilitação Complementar: Mini-cursos 
 

i. Parâmetros a serem considerados em relação aos minicursos: 
 
Quantidade de participantes: entre 10 e 25 pessoas por minicurso. 
 
Carga horária por minicurso: 6h a 8h . 
 

ii. Os serviços no eixo em questão serão remunerados na modalidade preço fixo. 
 
Eixo 3 – Articulação de Inovação Aberta 
 

i. A infraestrutura básica de produção de evento relacionada ao Eixo 3, compreende exclusivamente a: 
 

a. Espaço para realização do evento, desde que este seja de propriedade do Núcleo de Gestão do 
Porto Digital e respeitando a capacidade máxima do local; 
 

b. Infraestrutura básica de áudio e projeção no local. 
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ii. Ratificamos que, conforme estabelecido na seção 10 da proposta comercial, não parte do escopo deste 

projeto: 
 

a. O aluguel de qualquer outro espaço que não seja de propriedade do Núcleo de Gestão do Porto 
Digital. 

b. Distribuição de quaisquer premiações, ajudas de custo, bolsas ou quaisquer outros pagamentos 
não especificados nesta Proposta. 

c. Qualquer outro serviço não especificado, como buffet, material gráfico e de identidade visual, 
infraestrutura de streaming, entre outros. 

 
Eixos 4 e 5 – Ideação e Validação/Desenvolvimento MVP: Especialistas em Agile, Lean Startup, Sprint Design 
e consultoria de acompanhamento 
 

i. Justificativa para os itens de custo especialistas em agile; lean startup; sprint design e consultoria de 
acompanhamento 

 
Entendemos que as atividades já em execução pelo Sebrae Pernambuco  – para apoiar o 
desenvolvimento dos Startups Teams –  são essenciais para viabilizar a sua estratégia de Transformação 
Digital. Principalmente no âmbito do processo de mudança cultural da organização.  
 
Outrossim, é preciso ressaltar que a referida iniciativa já era de conhecimento e foi considerada durante 
a elaboração da metodologia apresentada, a partir de uma perspectiva de interação complementar e 
afastando possíveis sobreposições. 

 
Rememorando a proposta comercial, observa-se a seguinte descrição para o Eixo 4: Ideação e 
Validação: 
 

“Os parceiros, juntamente com os Startup Teams, realizam imersão no 
problema ou oportunidade a ser atacado para aprofundamento do contexto e, 
se for o caso, redefinição dos desafios (eventualmente já identificados – 
acréscimo nosso). A seguir, validam hipóteses através de experimentos em 
ciclos iterativos curtos junto ao cliente.  
 
Busca-se evidência de que um produto ou serviço potencial pode desenvolver 
novos modelos de negócio e estratégias corporativas alinhadas com a realidade 
da economia digital. A validação de hipóteses deve levar a uma visão de 
produto e à ideação de protótipos que possam ser testados e validados”. 
 

O objetivo deste Eixo, portanto, compreende complementar a aprendizagem dos Startup Teams em 
colaboração com atores externos (ICTs, startups, empresas e pesquisadores) para o desenvolvimento 
de protótipos não funcionais (sem o uso de programação) para validação de hipóteses que contribuam 
ao melhor entendimento sobre o produto, serviço ou processo inovador.  
 
Por sua vez, o Eixo 5: Desenvolvimento de PMV mantém uma lógica similar ao Eixo 4, porém, as 
atividades são voltadas ao desenvolvimento gerenciado de PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL, ou seja, 



 

Página 3 de 10 

acompanhamento e apoio ao desenvolvimento de protótipo funcional que permita a atividades de 
teste, feedback e interação com um número controlado de usuários em busca de evidências de que um 
produto ou serviço potencial pode desenvolver novos modelos de negócio. 

 
Não obstante, pedimos escusas se o papel, as atividades e as atribuições dos especialistas (agile, lean 
startup, sprint design, e consultora de acompanhamento) não tenham ficado extensivamente claros. 
Na oportunidade, prestamos esclarecimentos adicionais para clarificar a questão:  
 

§ Especialistas em agile: foco em implementar metodologias ágeis para garantir a boa execução das 
atividades previstas e entregas bem-sucedidas das features sob a responsabilidade dos parceiros 
tecnológicos e em cooperação com os Startup Teams. 

§ Especialistas em lean startup: foco em elaborar e co-executar os experimentos de validação do modelo 
de negócios desenvolvidos pelos parceiros tecnológicos e em cooperação com os Startup Teams. 

§ Especialistas em sprint design: foco em elaborar e co-executar os experimentos para validar a 
desejabilidade do produto e evoluir a experiência do usuário (UX). 

§ Consultoria de acompanhamento: foco no suporte ao novo negócio junto ao mercado, ou seja, mapear 
oportunidades de conexões com investidores, parceiros comerciais, e possíveis clientes em prol da 
validação, desenvolvimento e escalabilidade da solução. 
 
Tendo a seguinte distribuição de dedicação dentre as soluções que serão desenvolvidas: 
 

§ AGILE SENIOR (team management) - 258 horas dedicadas por ciclo de 10 possíveis soluções, ou seja 
25,8 horas por solução. 

§ LEAN STARTUP SENIOR (validação) - 387 horas dedicadas por ciclo de 10 possíveis soluções, ou seja, 
38,7 horas por solução. 

§ SPRINT DESIGN (designer) - 258 horas dedicadas por ciclo de 10 possíveis soluções, ou seja, 25,8 horas 
por solução. 

§ CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO - 80 horas dedicadas por ciclo de 10 possíveis soluções, ou seja, 
8 horas por solução. 
 
Reafirmamos que a metodologia originalmente desenhada visa complementar e não sobrepor, 
aproveitando o trabalho já em curso com os Startups Teams, já que dificilmente a equipe interna do 
SEBRAE conseguirá acompanhar a contento todas as demandas de todos os projetos de inovação. 

 
Por fim, é válido ressaltar que a exclusão dos referidos componentes prejudicaria estruturalmente a 
metodologia estabelecida, comprometendo o alcance dos resultados esperados nos eixos 4 e 5.  
 
Em outras palavras, retirar do escopo da proposta os especialistas, possivelmente inviabiliza o projeto 
como um todo.  
 
Portanto, com a devida vênia, pedimos reconsideração quanto à proposição de retirar esses 
componentes do escopo do projeto. E, sugere-se que os valores indicados nos itens supramencionados 
sejam considerados como limites globais máximos de gastos a serem observados em relação aos 
respectivos eixos, os quais não poderão ser excedidos pelo contratado sem prévio acordo com o Sebrae 
Pernambuco. Bem como, tenha o consumo controlado mediante a modalidade de timesheet. 
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ii. Reavaliação dos resultados esperados nos eixos 4 e 5 

 
 Os resultados esperados para os eixos 4 e 5 mantém forte correlação. O que se pretende é realizar a 
Ideação, experimentação e validação de hipóteses através do desenvolvimento de provas de conceito 
ou protótipos (EIXO 4) para que seja possível o desenvolvimento de até 30 (trinta) produtos mínimo 
viável (EIXO 5).  
 
Nesse sentido, verifica-se erro material no item Resultados Esperados do Eixo 4, onde lê-se "Ideação de 
até 10 soluções para que possam ser evoluídos a um protótipo funcional inicial", leia-se  
"Ideação de soluções para que possam ser evoluídos a um protótipo funcional inicial". 
 
E também consta erro material no item Resultados Esperados do Eixo 5, onde lê-se "Desenvolvimento 
de até 10 produtos mínimos viáveis para que possam ser evoluídos a uma versão inicial de mercado", 
leia-se "Desenvolvimento de até 30 (trinta) produtos mínimos viáveis para que possam ser evoluídos a 
uma versão inicial de mercado" 
 
Sendo este o quantitativo máximo de PMVs, cabendo exclusivamente ao Sebrae Pernambuco decidir 
quais e quantos PMVs poderão ser evoluídos. 

 
iii. Tempo médio que o NGPD considera adequado para os ciclos interativos curtos a fim de realizar os 

testes, feedback e iterações junto ao cliente, mencionados na página 26 da proposta 
 
Os ciclos iterativos de experimentação e validação de hipóteses, através do desenvolvimento de provas 
de conceito ou protótipos irão variar em consequência de vários fatores, a exemplo de: maturidade do 
Startup Team, maturidade dos clientes em adoção de soluções digitais, complexidade da solução 
proposta e complexidade do desenvolvimento dos experimentos. 
 
Todavia, tem-se como pressuposto para o desenvolvimento dessas atividades a utilização de 
metodologias ágeis, onde a iterações a fim de realizar os testes e obter-se o feedback dos clientes 
deverão estar compreendidos nos sprints, que por sua vez podem durar entre 1 e 2 semanas. Todavia, 
a totalidade dos sprints de experimentos de ideação e validação de hipóteses duram em média entre 2 
a 3 meses. 
 
 

2. DO PREÇO 
 
Conforme explicitado anteriormente, entendemos que a exclusão dos componentes Agile Senior (team 
management), Lean Startup Senior (validação) e Sprint Design (designer) prejudicariam estruturalmente a 
metodologia estabelecida. Portanto, considerando o aceite da reconsideração, não seria aplicável ajustes no 
preço previamente apresentado. 
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3. TIPO DE REMUNERAÇÃO 
 
Estabelecemos anuência para as seguintes condições: 

 
i. Eixos 1 a 3 (Habilitação Complementar, Levantamento de Desafios e Articulação de Inovação Aberta) 

do cronograma físico sejam remunerados na modalidade preço fixo; 
 

ii. Eixos 4 (Idealização e validação), 5 (Desenvolvimento de PMV) e 6 (Evolução e go-to-market) do 
cronograma da proposta, por sua vez, sejam remuneradas na modalidade reembolso de custos. Os 
valores indicados no orçamento apresentado para tais eixos são considerados como limites globais 
máximos de gastos a serem observados pelo NGPD em relação aos respectivos eixos, os quais não 
poderá ser excedidos pelo contratado, exceto por conta e risco do contratado, sem prévio acordo com 
o Sebrae Pernambuco, nos termos do art. 28, §7º do Decreto nº 9.283/2018. O detalhamento desses 
procedimentos deverá constar do contrato de encomenda tecnológica a ser negociado entre as partes. 

 
4. FORMAS DE PAGAMENTO 

 
Estabelecemos anuência para que a liberação dos recursos previstos no cronograma físico-financeiro 
apresentado na proposta seja realizada mediante o cumprimento das seguintes condições ou o atingimento 
dos seguintes marcos: 

 
Eixo 1: Mediante apresentação de relatório descritivo dos serviços realizados para comprovação dos 
itens apresentados na proposta (verificação do andamento), em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, sujeito a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco. 
 
Eixo 2: Mediante apresentação de relatório descritivo dos serviços realizados para comprovação dos 
itens apresentados na proposta (verificação do andamento), em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, sujeito a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco. 
Eixo 3: Mediante apresentação de relatório descritivo dos serviços realizados para comprovação dos 
itens apresentados na proposta (verificação do andamento), em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, sujeito a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco. 
 
Eixo 4: Apresentação de relatório mensal descritivo de atividades do serviço realizado e ata de registro 
das reuniões sistemáticas de acompanhamento realizadas, em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, e relatório de demonstração de custos efetivamente incorridos pelo NGPD, 
sujeitos a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco.  
 
Eixo 5: Apresentação de relatório mensal descritivo de atividades do serviço realizado e ata de registro 
das reuniões sistemáticas de acompanhamento realizadas, em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, e relatório de demonstração de custos efetivamente incorridos pelo NGPD, 
sujeitos a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco.  
 
Eixo 6: Apresentação de relatório mensal descritivo de atividades do serviço realizado e registro das 
reuniões sistemáticas de acompanhamento realizadas, em padrão a ser combinado entre o Sebrae 
Pernambuco e o NGPD, e relatório de demonstração de custos efetivamente incorridos pelo NGPD, 
sujeitos a validação pelo gestor do Sebrae Pernambuco.   
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5. . REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO 
 
Apresentamos a seguir consolidação dos requisitos de verificação de andamento, subdivididos por Eixo: 
 
 
EIXO 1: Habilitação Complementar   
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com cronograma, agenda 
e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com metodologias utilizadas, evidências 
das atividades como foto e atas de presença, compartilhamento do material utilizado (a exemplo de 
apresentações, apostilas, entre outros) e relatórios de horas utilizadas; (iii) pesquisa de satisfação e 
lições aprendidas. 
 

▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 
andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados. 

 
 
EIXO 2: Levantamento de Desafios 
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Relatórios dos serviços, contendo: (i) planejamento de execução do serviço com cronograma, agenda 
e conteúdo a ser abordado; (ii) relato das atividades realizadas com metodologias utilizadas, 
evidências das atividades como foto e atas de presença, compartilhamento do material utilizado (a 
exemplo de apresentações, apostilas, entre outros) e relatórios de horas utilizadas, (iii) lições 
aprendidas; (iv) documento com a lista dos Desafios especificados, devendo conter a definição básica 
da Encomenda Tecnológica e com a descrição das necessidades, de modo a permitir que interessados 
possam identificar a natureza do problema técnico existente e a visão global do produto, do serviço 
ou do processo inovador passível de obtenção. 

 
▪ Regulamento detalhado da chamada incluindo todas as minutas dos documentos necessários à 

formalização da execução de todo o ciclo de inovação; 
 

▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 
andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados.  
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EIXO 3: Articulação de Inovação Aberta 
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Lista de Inscrição - Lista de empresas articuladas para cada desafio proposto, com confirmação de 
inscrição para participação; 
 

▪ Produção do Evento – Estão inclusos a mediação e infraestrutura básica; 
 

▪ Termo de Colaboração devidamente assinado entre as partes - Documento contendo a descrição do 
desafio, resultados esperados, parceiros externos e Startup Team que prosseguirão para a fase de 
ideação e validação; 
 

▪ Termo de Confidencialidade devidamente assinado entre as partes- Termo de confidencialidade 
assinado entre as partes que desejem prosseguir para a fase seguinte. 
 

▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 
andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados. 
 

 
Eixo 4: Ideação e Validação 
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, reuniões 
realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de validação observados 
durante o período. 
 

▪ Registro do Protótipo não funcional (de forma visual e descritiva);  
 

▪ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários de testes, 
método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados; 

 
▪ Relatório de análise da Desejabilidade, Viabilidade e Factibilidade da solução proposta; 

 
▪ Proposta de escopo do MVP;  

 
▪ Cronograma de desenvolvimento do MVP; 

 
▪ Orçamento para desenvolvimento do MVP. 
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▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 
andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados. 
 

▪ Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao longo das fases de 
desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, ao comitê técnico, para 
demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e 
orientações, ajustes ou cancelamento da solução. 

 
 

Eixo 5: Desenvolvimento de PMV 
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Termo de Desenvolvimento de Encomenda Tecnológica – Termo onde fica definido, com parâmetros 
mínimos aceitáveis para utilização e desempenho, a solução, o produto ou o processo objeto da 
encomenda tecnológica, em forma de produto mínimo viável. 
 

▪ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, reuniões 
realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de validação observados 
durante o período. 
 

▪ Registro do MVP desenvolvido (de forma visual e descritiva);  
 

▪ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários de testes, 
método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados; 

 
▪ Relatório de análise da Desejabilidade, Viabilidade e Factibilidade da solução proposta; 

 
▪ Proposta de escopo de desenvolvimento da solução;  

 
▪ Cronograma de desenvolvimento da solução; 

 
▪ Orçamento para desenvolvimento da solução; 

 
▪ Proposta de modelo de negócio da solução. 

 
▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 

andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados. 
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▪ Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao longo das fases de 
desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, ao comitê técnico, para 
demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e 
orientações, ajustes ou cancelamento da solução. 

 
Eixo 6: Evolução e Go-To-Market 
 
Verificação do andamento: 
 

▪ Relatório de Acompanhamento - Relatório mensal contendo o andamento das atividades, reuniões 
realizadas, status de cada projeto, aprendizagens e principais indicadores de validação observados 
durante o período.  
 

▪ Em caso de sucesso nos projetos, encomendas tecnológicas em produção e disponíveis para uso de 
mercado, em fase inicial. 
 

▪ Registro da solução desenvolvida (de forma visual e descritiva);  
 

▪ Relatório de testes de validação contendo, pelo menos, o perfil e quantidade de usuários de testes, 
método utilizado para os testes, feedbacks dos usuários, aprendizados gerados; 
 

▪ Modelo de negócio da solução atualizado. 
 

▪ Reuniões mensais com representantes do SEBRAE, nas quais a contratada deverá apresentar o 
andamento do projeto, por meio de relatório de status, mensal e ao fim de cada fase do projeto, 
apresentando as ações realizadas no mês ou na fase em questão, o cumprimento do cronograma, a 
evolução das soluções propostas, breve contextualização dos próximos passos e os aprendizados 
gerados. 
 

▪ Validação das Fases de Desenvolvimento (Go/No Go). Apresentação das soluções ao longo das fases de 
desenvolvimento (protótipo, MVP e demais fases), a cada 2 meses, ao comitê técnico, para 
demonstração dos critérios de desejabilidade, factibilidade e viabilidade, para avaliação pelo SEBRAE e 
orientações, ajustes ou cancelamento da solução. 
 
 

6. CRONOGRAMA FÍSICO 
 
O cronograma previamente apresentado é preliminar, objetivando validar a viabilidade de execução das ações 
previstas na metodologia dentro do prazo estabelecido no documento de referência de contratação de 
encomenda tecnológica, ou seja, 18 meses. 
 
Nesse sentido, concordamos em considerar que os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possam ser executados de forma 
flexível, em comum acordo entre as partes, de modo a permitir que diferentes ciclos de Startup Teams avancem 
pelas fases do processo de inovação aberta de acordo com seus níveis de maturidade. 
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Nesse sentido, também é plausível considerar que diferentes grupos de Startup Teams passarão pelos eixos 1 
a 6, podendo as partes, de comum acordo, suprimir etapas para determinado grupo de Startup Teams que 
apresente maturidade suficiente para avançar para o próximo eixo, bem como poderão flexibilizar as datas de 
início e fim de cada novo ciclo de Startup Teams.  
 
Não obstante, considerando a essencialidade de execução dos eixos 1, 2 e 3 e respectiva relação de precedência 
para com os eixos posteriores, estamos de acordo em estabelecer contratualmente prazos e/ou procedimentos 
para execução das fases relativas aos eixos 1, 2 e 3, a partir do início de cada ciclo definido em conjunto entre 
Sebrae Pernambuco e NGPD, bem como repercussões contratuais punitivas pelo não cumprimento dos prazos 
previamente acordados entre as partes, exceto caso eventual modificação de prazo seja previamente 
autorizada pelo Sebrae Pernambuco.  
 
Já em relação aos eixos 4, 5 e 6, concordamos que as partes poderão estabelecer contratualmente mecanismos 
para flexibilização dos períodos durante os quais as atividades relativas a estes últimos eixos poderão ser 
executadas.  
 
 
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL  
 
Concordância integral com os princípios gerais apresentados. 
 
 
Por fim, encaminhamos em anexo, Proposta Comercial atualizada refletindo os pontos relatados 
anteriormente. 
 
Sem mais para o momento, mantenho-me à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Heraldo Ourem Ramos Neto 

Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial 
Núcleo de Gestão do Porto Digital 

 


