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PARTICIPANTES : 

Thiago Suruagy de Melo Comitê Técnico Sebrae-PE 

Denise Guimarães Marabuco Unid. Aquisições de Bens e Serviços Sebrae-PE 

Débora Vieira Câmara Lins Colares Advogados 

Rodrigo Guimarães Colares Colares Advogados 

Márcio Brito Comitê Técnico Sebrae-PE 

Abraham Sicsú Comitê Técnico Sebrae-PE 

Vitor Hugo Comitê Técnico Sebrae-PE 

ASSUNTO : 

 Análise das propostas de Encomenda Tecnológica do Sebrae Pernambuco 

LOCAL : 

Sala reunião DIREX 
ATA : 

Os membros do Comitê Técnico da encomenda tecnológica, representantes do Colares 
Advogados, escritório de advocacia que está dando suporte ao processo de contratação de 
encomenda tecnológica, e a responsável pelas contratações do Sebrae Pernambuco por meio 
de licitações e dispensa de licitações foram convocados para a reunião de discussão e avaliação 
das propostas recebidas pelo Sebrae Pernambuco pelas empresas/ entidades: Núcleo de 
Gestão do Porto Digital – NGPD, Instituto Senai de Inovação – ISI, McBenner e Arrecife Digital, 
no dia 24 de janeiro de 2020. 
 
Para subsidiar a análise dos membros do Comitê Técnico sobre as propostas, o Sebrae 
Pernambuco elaborou um check-list para verificação do atendimento aos requisitos exigidos de 
Habilitação Legal, Competência Técnica-Operacional e Capacidade de Gestão, descritos no 
documento de referência da encomenda tecnológica, conforme abaixo:  

 

 
 
Em relação a cada proposta apresentada, o setor de Aquisição de Bens e Serviços do Sebrae 
Pernambuco analisou os requisitos de habilitação indicados acima e concluiu que, das quatro 
proponentes, apenas o Núcleo de Gestão do Porto Digital – NGPD e o Instituto Senai de 
Inovação – ISI cumpriram integralmente os requisitos de habilitação exigidos.  

 
A respeito, a representante do setor expôs o seguinte de cada proponente: 

 

Arrecife Digital 

 A empresa Arrecife Digital está enquadrada no CNAE de reparação e manutenção de 
computadores e de equipamentos periféricos, nas atividades secundárias consta treinamento 
em informática, mas a proponente não demonstrou exercer atividade de pesquisa e de 



reconhecida capacitação tecnológica, conforme determina o art. 27 do Decreto nº 
9.283/2018, deixando de cumprir, portanto, o requisito da Habilitação Legal previsto no item 
8.1 do documento de referência.  

 A empresa apresentou 3 (três) atestados de capacidade técnica, entretanto, sobre 
consultoria, gestão e operação na área de tecnologia, por meio de contrato de prestação de 
serviço, não evidenciando experiência anterior relacionada ao desenvolvimento de atividades 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com utilização de processos de inovação aberta 
ou sua capacidade de gestão de projetos de inovação aberta. A empresa também não 
comprovou, portanto, sua Competência Técnica-Operacional e Capacidade de 
Gestão, conforme solicitado no item 8.1 do documento de referência.  

 

MCBenner 

 Empresa enquadrada em atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 
técnica especializada, mas não demonstrou exercer atividade de pesquisa e de reconhecida 
capacitação tecnológica, conforme determina o art. 27 do Decreto nº 9.283/2018, deixando 
de cumprir, portanto, o requisito da Habilitação Legal previsto no item 8.1 do documento de 
referência da encomenda tecnológica.  

 Com exceção do comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ, a empresa não 
apresentou nenhuma documentação que evidencie sua experiência anterior relacionada a 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com utilização de 
processos de inovação aberta ou sua capacidade de gestão de projetos de inovação aberta, 
deixando, portanto, de preencher os requisitos de Competência Técnica-Operacional e 
Capacidade de Gestão, conforme solicitado no item 8.1 do documento de referência da 
encomenda tecnológica. 

 

ISI 

 O instituto apresentou documentação comprobatória do seu credenciamento junto ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Telecomunicações e do seu credenciamento 
junto à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que comprovam 
o exercício de atividade de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica, conforme 
determina o art. 27 do Decreto nº 9.283/2018, cumprindo o requisito da Habilitação Legal 
previsto no item 8.1 do documento de referência.  

 O instituto apresentou atestados de capacidade técnica com evidências de experiências 
anteriores em desenvolvimento de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os 
atestados de capacidade técnica apresentados dizem respeito às instituições Inventione, 
Reciclapac, Seip 7 Indústria e Comércio, Ministério Público do Estado de Pernambuco, Up 
Biomedical Tecnologia em Saúde, Serttel e Squid Digital Media Channel,  e incluem, em parte, 
a utilização de processos de inovação aberta, para obtenção de soluções sob a forma de 
produtos, serviços ou processos inovadores compatíveis com os níveis dos desafios 
apresentados, objeto desta encomenda tecnológica.  

 O instituto apresentou documentos que evidenciam sua capacidade de gestão e experiência 
na coordenação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive com 
utilização de processos de inovação aberta, das instituições FCA Fiat Chrysler pelo edital da 
FACEPE, Chamada Ministério Público de Pernambuco, Shell Startup Challenge, Desafio de 
Startups Petrobras Distribuidora.   

  

NGPD 

 A instituição apresentou Estatuto Social, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, capa do 
projeto internacional com a Organização das Nações Unidas, capa do contrato com a 
URBANA-PE, capa do contrato com o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
Contrato com o SEBRAE Nacional, contrato com a escola de contas públicas Prof. Barreto 



Guimarães, capa do contrato com a ADDiper, capa do contrato com a União Europeia, além 
de atestados de capacidade técnica firmados pelo Governo do Estado de Pernambuco por 
meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, pela Prefeitura da Cidade do Recife, 
e pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, capazes de comprovar sua habilitação 
legal, competência técnica-operacional e capacidade de gestão de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação com utilização de processos de inovação aberta, nos termos do 
item 8.1 do documento de referência.  

 A proposta foi enviada pelo Núcleo de Gestão do Porto Digital - NGPD e foram 
anexadas declarações das instituições CESAR, CIN-UFPE e Softex, que manifestaram 
estar de acordo com os termos da proposta de trabalho apresentada em cooperação com as 
instituições. 

 
 

Considerando que apenas o ISI e o NGPD cumpriram os requisitos de habilitação previstos no item 
8.1 do documento de referência da encomenda tecnológica, apenas suas propostas foram objeto de 
análise pelo Comitê Técnico, que passou a se debruçar sobre os critérios de avaliação descritos nos 
itens 7 e 8.2 do documento de referência da encomenda tecnológica. A respeito, os representantes 
do comitê técnico traçaram as seguintes considerações na reunião: 
 
NGPD 
 

 A instituição apresenta em sua proposta dois protótipos não funcionais, um para cada desafio 
apresentado pelo SEBRAE no documento de referência da encomenda tecnológica. Na 
opinião dos membros do Comitê Técnico, os protótipos têm características inéditas para os 
desafios apresentados e estão dentro da lógica do processo de inovação aberta, onde se 
utiliza das expertises de outras instituições e empresas para gerar soluções mais inovadoras. 
A proposta demonstra, portanto, compreensão sobre os desafios apresentados e a 
capacidade das proponentes de integrar atores externos no desenvolvimento de soluções, 
gerando inovações que contribuem para a resolução dos desafios, como contextualizado no 
documento de referência da encomenda tecnológica. 

 

 Abraham Sicsú, membro do Comitê Técnico, destacou a qualidade dos protótipos 
apresentados pelo NGPD, principalmente pelo fato de terem considerado claramente a 
metodologia de inovação aberta proposta e apresentado dois protótipos que buscam atacar 
os dois desafios postos pelo Sebrae. Dessa forma, o NGPD demonstrou, além da sua 
compreensão dos desafios apresentados e criatividade na proposição dos protótipos, o 
profundo domínio na metodologia de inovação aberta. 

 

 Analisando os itens apresentados na proposta em relação aos requisitos que permitam a 
aplicação dos métodos e dos meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto 
em cada etapa, os membros do comitê técnico concordaram que os requisitos propostos pelo 
NGPD são coerentes com suas respectivas etapas e possibilitam ao Sebrae acompanhar o 
desenvolvimento do projeto. Vitor Hugo, membro do comitê, destacou que, nos eixos 4, 5 e 
6, a quantidade possível de entregáveis foi estimada (e não precisamente estabelecida)  e 
Abraham Sicsú, também membro do comitê técnico, complementou, indicando que, por se 
tratar de um projeto de inovação aberta, é importante haver flexibilidade quanto às etapas e 
aos resultados, porque faz parte do processo de inovação aberta a descoberta, ao longo da 
execução do projeto, por meio das pesquisas e estudos, de quais soluções inovadoras serão 
desenvolvidas, diferentemente do que ocorre em um projeto de engenharia, por exemplo, em 
que as entregas já são definidas exatamente desde a fase de planejamento.  

 

 O Comitê chegou ao consenso de que a proposta apresentada pelo NGPD, com integração 
a seus parceiros, atende a todos requisitos solicitados no documento de referência da 
encomenda tecnológica, com a necessidade de ajustes pontuais a serem negociados com 



pelo Sebrae, demonstrando criatividade e capacidade inovadora na proposição dos protótipos 
não funcionais, além de aptidão para a mobilização e integração de uma rede de atores 
externos, e apresentado uma proposta de trabalho que emprega o processo de inovação 
aberta de forma adequada às necessidades do Sebrae.  

 

 
ISI 

 

 A proposta do ISI tem como escopo o desenvolvimento de uma solução única e contém 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação cuja entrega final é um protótipo de alta 
fidelidade de plataforma de vendas online integrável a redes sociais, com características 
detalhadas ao longo da proposta. No documento de referência da encomenda tecnológica, 
contudo, o Sebrae Pernambuco indicou que o objeto de sua contratação seria a execução de 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltadas à obtenção de conjunto de 
soluções, devendo incluir o desenvolvimento em si de tais soluções, e não apenas sua 
prototipação.  

 A proposta apresenta uma possível solução para os dois problemas definidos, a qual é 
possível interpretar como a proposição de um protótipo não funcional, como requerido pelo 
documento referência da encomenda tecnológica. A plataforma proposta pelo ISI tem como 
principal elemento inovador a automação de alguns processos que podem ajudar o 
empresário a gerir as vendas e o relacionamento com os clientes. O instituto, contudo, não 
detalha profundamente as tecnologias que seriam utilizadas, apenas contextualizando como 
tais tecnologias seriam aplicadas. De acordo com o item 8.2 do documento de referência da 
encomenda tecnológica, a proponente deveria apresentar um protótipo não funcional para 
cada um dos dois desafios apresentados no item 4, de maneira que que demonstrasse a sua 
compreensão específica sobre o desafio proposto e sua criatividade na proposição de 
soluções que tenham maior probabilidade de resolvê-lo. 

 O Comitê Técnico considerou que o protótipo apresentado demonstra características inéditas 
para o primeiro desafio proposto pelo Sebrae (encurtar a distância entre os pequenos 
negócios e o mercado consumido). Sobre o segundo desafio (formar uma nova clientela para 
o futuro próximo), o instituto apenas menciona que o protótipo apresentado atenderia também 
a este desafio, mas não detalha como. Portanto, além de não ter apresentado dois protótipos 
não funcionais, como requerido pelo documento de referência da encomenda tecnológica, o 
Comitê Técnico considerou que o ISI, em sua proposta, não demonstrou pleno entendimento 
dos dois desafios expostos pelo Sebrae.  

 A metodologia de inovação aberta é apresentada como parte do desenvolvimento da 
plataforma, mas o instituto não apresenta sugestão de metodologia nem deixa claro 
como iria conduzir o processo de inovação aberta, limitando-se a relatar que vai contar com 
o ecossistema do Porto Digital e sua relação com a academia para isso. O instituto também 
não deixou claro como iria envolver os colaboradores do Sebrae, com os Startup Teams, 
neste processo. 

 Não foram identificados na proposta do ISI os requisitos que permitam a aplicação dos 
métodos e dos meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada etapa, 
não tendo o proponente atingido os requisitos mínimos estabelecidos no documento de 
referência da encomenda tecnológica. 

 Dessa forma, o Comitê Técnico considerou que a proposta apresentada pelo ISI não atende 
inteiramente às exigências do documento de referência da encomenda tecnológica.  

 De acordo com a discussão do Comitê Técnico, faria muito sentido que o ISI se integrasse à 
proposta do NGPD para envolver-se no desenvolvimento das possíveis soluções, tendo em 
vista que a instituição apresenta know how e competência para desenvolvimento de 
tecnologias.  
 
 



Em conclusão, o Comitê Técnico considerou que a proposta do NGPD foi a única que atendeu a 
todos os requisitos estabelecidos nos itens 7 e 8 do documento de referência da encomenda 
tecnológica e, pela qualidade da proposta apresentada e pela reconhecida capacidade técnica e de 
gestão do NGPD, apresenta maior probabilidade de alcance dos resultados pretendidos pelo Sebrae 
Pernambuco. 
 
Portanto, a reunião de avaliação das propostas foi encerrada, ficando acordado que os membros do 
Comitê Técnico irão elaborar o parecer técnico contendo análise detalhada das propostas do NGPD 
e do ISI e a fundamentação completa da decisão do Comitê Técnico. Paralelamente, definiu-se que 
os representantes do Colares Advogados elaborarão parecer jurídico, para análise do processo de 
contratação da encomenda tecnológica executado até o momento, bem como das propostas do 
NGPD e do ISI, à luz dos requisitos legais do Marco Legal da Inovação e seu decreto 
regulamentador. Ambos os pareceres deverão ser encaminhados ao Sebrae Pernambuco para 
publicação no seu site. 
 

 

 

 


