
 

Recife, 19 de fevereiro de 2020 

 

AO SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE/PE  

At: Sr. Francisco Saboya e Sr. Thiago Suruagy   

  

 

Ref: Parecer Jurídico – Encomenda 

Tecnológica – Análise legal dos 

procedimentos do Sebrae Pernambuco e das 

propostas apresentadas pelos proponentes 

classificados, Núcleo de Gestão do Porto 

Digital – NGPD e Instituto SENAI de Inovação 

– ISI. 

 

Prezados Senhores,  

 

Conforme solicitado, o presente parecer tem por objeto analisar os procedimentos até 

então realizados pelo Sebrae Pernambuco e as propostas apresentadas pelo Núcleo de 

Gestão do Porto Digital, em cooperação com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do 

Recife – CESAR, o Centro de Informática – CIn da UFPE e o Softex Recife (“NGPD”) e pelo 

Instituto SENAI de Inovação (“ISI”), em resposta à chamada pública de Encomenda 

Tecnológica publicada dia 20 de dezembro de 2019 no site do Sebrae Pernambuco, com a 

finalidade de verificar sua conformidade com os termos da Lei nº 13.243/2016 (o “Marco 

Legal da Inovação”) e do Decreto nº 9.283/2018 que a regulamenta (o “Decreto”). 

 

I. Procedimentos, Publicidade, Transparência e Conformidade Legal 

 

1. Em 8 de novembro de 2019, a diretoria do Sebrae Pernambuco instituiu, por meio 

de Portaria Direx nº 37/2019, o comitê técnico da Encomenda Tecnológica (o “Comitê 

Técnico”), procedimento que está em conformidade com o estabelecido no Manual de 

Procedimentos do Sebrae Pernambuco, no inc. XIX do art. 9º do Regulamento de Licitações 

e de Contratos do Sistema Sebrae e no parágrafo 5º do art. 27 do Decreto. 

 

2. Em 20 de novembro de 2019, foi realizada reunião com os membros do comitê 

técnico e representantes dos ICTs Núcleo de Gestão do Porto Digital, CESAR, Instituto Senai 

de Inovação (ISI), consultados pelo Sebrae Pernambuco para discussão e melhor definição 

do objeto da encomenda tecnológica, tudo em conformidade com o parágrafo 4º do art. 27 

do Decreto. Foram convidados para essa reunião também a Softex e o Centro de Informática 

da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE), mas não estiveram presentes. 

 



 

3. Em 16 de dezembro de 2019, o Sebrae Pernambuco consolidou a minuta do 

documento de referência da encomenda tecnológica, e em seguida a enviou para 

apreciação dos membros do Comitê Técnico, que enviaram seus comentários e 

contribuições ao Sebrae Pernambuco entre 17 e 19 de dezembro de 2019.  

 

4. No dia 20 de dezembro de 2019, com o fim de dar publicidade aos termos do 

documento de referência da encomenda tecnológica e atrair o máximo de interessados 

possível, foi publicado no site do Sebrae Pernambuco o documento de referência da 

encomenda tecnológica, divulgada a chamada pública com banner na página inicial do site 

do Sebrae Pernambuco, além de veiculada nota a respeito no portal de notícias nacional do 

Sebrae, que são os meios de publicidade normalmente utilizados pelo Sebrae em suas 

contratações. 

 

5. Até o dia 10 de janeiro de 2020, o Sebrae Pernambuco recebeu propostas de quatro 

proponentes: (i) NGPD; (ii) McBenner Consultoria Ltda.; (iii) Arrecife Digital Consultoria e 

Gestão Tecnológica Ltda.; e (iv) Instituto SENAI de Inovação para Tecnologias da Informação 

e Comunicação – ISI. 

 

6. No período de 11 a 16 de janeiro de 2020, as propostas foram compartilhadas com 

o Comitê Técnico e analisadas pelos seus membros, tudo conforme atribuições previstas no 

art. 27, §5º do Decreto. 

 

7. No dia 17 de janeiro de 2020, o Sebrae Pernambuco enviou mensagens de e-mail 

para cada proponente, com questionamentos referentes a suas respectivas propostas e 

solicitando que fossem enviadas novas versões que apresentassem maior conformidade em 

conformidade com as exigências do documento de referência da encomenda tecnológica 

publicado pelo Sebrae Pernambuco, visando à adequação dos projetos apresentados, 

procedimento este em conformidade com o estabelecido no art. 27, §8º do Decreto. 

 

8. Nos dias 21 e 22 de janeiro de 2020, o Sebrae Pernambuco, também com base no 

art. 27, §8º do Decreto, entrou em contato com todos os proponentes, por telefone e e-

mail, para saber se os questionamentos tinham sido compreendidos. Em resposta, no dia 

24 de janeiro de 2020, o NGPD, a Arrecife e o ISI enviaram suas propostas revisadas e a 

MCBenner informou se abster do envio de nova proposta revisada. 

 

9. Em 27 de janeiro de 2020, as propostas ajustadas do NGPD, Arrecife e ISI foram 

compartilhadas com os membros do Comitê Técnico para nova análise, cujas conclusões 

foram discutidas em reunião realizada na sede do Sebrae Pernambuco em 29 de janeiro de 

2020. 

 



 

10. Na mesma reunião, a representante da Unidade de Aquisição de Bens e Serviços do 

Sebrae Pernambuco apresentou suas conclusões sobre os critérios de habilitação descritos 

no item 8.1 do documento referência da encomenda tecnológica relativas a cada 

proponente e concluiu que apenas o NGPD e o ISI apresentaram documentação suficiente 

à comprovação dos referidos requisitos de habilitação, razão pela qual apenas suas 

respectivas proposta foram objeto do presente parecer jurídico. 

 

II. Propostas 

 

11. A partir da análise das propostas apresentadas pelo NGPD e pelo ISI, verifica-se que 

ambas as proponentes são entidades voltadas para atividade de pesquisa e de reconhecida 

capacitação tecnológica no setor, com experiência na realização de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, nos termos do caput e do parágrafo 1º do art. 27 do Decreto, 

que versa especificamente sobre a encomenda tecnológica. 

 

12. Na proposta apresentada pelo NGPD, as atividades propostas têm a finalidade de 

identificar e desenvolver produtos, serviços ou processos inovadores, os quais ainda não 

são conhecidos, com apresentação de dois protótipos não funcionais que visam tangibilizar 

possíveis soluções voltadas aos dois problemas expostos pelo Sebrae Pernambuco no 

documento de referência da encomenda tecnológica. Na proposta apresentada pelo ISI, as 

atividades têm por objetivo o desenvolvimento de uma solução, sob a forma de plataforma 

digital, voltada à resolução de um dos desafios apresentados pelo Sebrae Pernambuco.  

 

12.1. Em que pese a diferença entre os escopos das duas propostas, cuja análise técnica 

não é objeto desta análise, mas sim do Comitê Técnico, conforme suas atribuições legais, 

verifica-se que o objeto de ambas consiste na realização de atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, com a finalidade de obter produtos, serviços ou processos 

inovadores, em conformidade com o disposto no art. 27 do Decreto. 

 

13. Quanto ao risco tecnológico (possibilidade de insucesso no desenvolvimento de 

solução, nos termos do art. 2º, III do Decreto), condição inerente ao objeto de encomenda 

tecnológica, observa-se que, em sua proposta, o NGPD considera, em detalhe, diversos 

fatores que, conjuntamente, compõem o risco tecnológico ligado à contratação pretendida, 

incluindo riscos de aprendizagem e cultura organizacional, riscos operacionais, risco 

tecnológico stricto sensu, riscos de mercado, entre vários outros. Na proposta do ISI, por 

sua vez, são indicados os riscos relacionados a cada um dos desafios nos quais se baseia a 

solução proposta, os quais englobam riscos de natureza tecnológica, mercadológica, 

jurídica, entre outras. Está presente em ambas as propostas, portanto, o risco tecnológico 

necessário à contratação sob a modalidade de encomenda tecnológica.  

 



 

14. A partir das necessidades descritas pelo Sebrae Pernambuco no documento de 

referência da encomenda tecnológica, o Comitê Técnico, em seu parecer técnico, concluiu 

que o NGPD identificou de forma adequada a natureza dos problemas técnicos existentes 

e a visão global das possíveis soluções inovadoras passíveis de obtenção, de modo que 

restou atendido o disposto no art. 27, §3º do Decreto. O requisito, contudo, não foi atendido 

pelo ISI, cuja proposta, conforme opinião do Comitê Técico, demonstrou compreensão 

apenas parcial dos desafios apresentados pelo Sebrae Pernambuco e apresentou a visão 

global de uma única solução inovadora, voltada especificamente a um dos desafios.  

 

15. Ambas as propostas contêm projeto específico, com etapas de execução 

estabelecidas em cronograma físico-financeiro e indicação dos objetivos a serem atingidos, 

estando ambas em conformidade com o previsto no art. 27, § 9º do Decreto.  

 

16. Quanto aos requisitos que permitam a aplicação dos métodos e dos meios 

indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa, também conforme 

art. 27, § 9º do Decreto, NGPD propôs conjunto de requisitos para verificação do andamento 

pelo Sebrae Pernambuco, ainda que não tenha contemplado, especificamente, os requisitos 

exigidos pelo Sebrae Pernambuco em seu documento de referência da encomenda 

tecnológica. O ISI, por sua vez, não propôs requisitos que permitam a aplicação dos métodos 

e meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto.  

 

17. O Comitê Técnico, em seu parecer técnico, concluiu pela aprovação da proposta 

apresentada pelo NGPD, por entender que a referida proponente tem maior probabilidade 

de alcance dos resultados pretendidos pelo Sebrae Pernambuco, com base na qualidade da 

proposta apresentada, bem como na competência técnica e de gestão demonstrada pelo 

NGPD, evidenciadas também nos dois protótipos apresentados, que demonstraram sua 

compreensão sobre os dois desafios apresentados pelo Sebrae Pernambuco. Os critérios de 

decisão adotados pelo Comitê Técnico alinham-se ao disposto no art. 27, §8º, II do Decreto.  

 

18. Quanto a aspectos pontuais relativos ao escopo da proposta apresentada pelo 

NGPD, os quais o Comitê Técnico entendeu não se adequarem às necessidades do Sebrae 

Pernambuco, é permitido, nos termos do art. 27, §8º, caput e III do Decreto, que o Sebrae 

Pernambuco e o NGPD negociem, de forma transparente, o projeto específico e o contrato 

de encomenda tecnológica.  

 

III. Conclusões 

 

19. Diante do exposto acima, concluímos pela conformidade dos procedimentos até 

então realizados pelo Sebrae Pernambuco e das propostas apresentadas pelo NGPD e pelo 

ISI, em resposta à chamada pública divulgada pelo Sebrae Pernambuco de Encomenda 



 

Tecnológica publicada dia 20 de dezembro de 2019, tendo por base as disposições 

normativas da Lei nº 13.243/2016 e do Decreto nº 9.283/2018 que a regulamenta.  

 

20. Concluímos, ainda, que a escolha do Comitê Técnico pela contratação do NGPD, com 

base na maior probabilidade de alcance dos resultados pretendidos pelo Sebrae 

Pernambuco, está em conformidade com o disposto no art. 27, §8º, II do Decreto. 

 

Este é o nosso parecer.  

 

Sendo o que nos cumpre até o momento, ficamos à disposição para eventuais 

esclarecimentos que se façam necessários.  

 

Atenciosamente,  

 

COLARES ADVOGADOS 

    

Rodrigo Guimarães Colares  Débora Vieira Camara Lins 

OAB/PE 22.370   OAB/PE 45.012 


