
 

 

1. ESCOPO:  

De modo geral, o escopo da proposta está claro e toda a dinâmica e o processo inovador de desenvolvimento das soluções 

foram bem entendidos, entretanto, sentimos a necessidade de identificar a descrição das atividades a serem 

desempenhadas pelas instituições parceiras CIN-UFPE, CESAR e Softex Recife, bem como os pontos destacados abaixo: 

 

Eixo 1 – Habilitação Complementar: Mini-cursos 

A proposta contempla, em seu eixo 1, a realização de 20 (vinte) mini-cursos em temas específicos e aderentes ao projeto, 

voltados à capacitação dos Startup Teams, mas não deixa claro a capacidade mínima e máxima de participantes por mini-

curso. É prática do Sebrae Pernambuco a quantidade mínima de 10 participantes por mini-curso. Podemos considerar 

esse parâmetro? É possível informar a carga horária média de cada mini-curso? 

Além disso, os mini-cursos seriam ministrados durante o período contratual e, ao que se depreende da proposta 

apresentada (página 22), sob demanda. Diante da necessidade do Sebrae Pernambuco de dimensionar com maior 

exatidão o escopo deste eixo 1, bem como os valores envolvidos com os serviços em questão (que sugerimos ser 

remunerados na modalidade preço fixo, pois apresentam baixo risco tecnológico, como detalhado a seguir), solicitamos 

que o escopo da eixo 1 seja fechado, e não sob demanda. Caso o Sebrae Pernambuco perceba a necessidade de melhor 

compatibilizar este eixo de habilitação complementar às suas reais necessidades, será proposta a celebração de aditivo 

ao contrato de Encomenda Tecnológica para reduzir o escopo, nos termos do art. 28 do Decreto nº 9.283/2018, de 

maneira a preservar a eficiência e economicidade do projeto. 

 

Eixo 3 – Articulação de Inovação Aberta 

Nos itens de verificação do andamento, é estabelecido que o NGPD fica responsável pela infraestrutura básica da 

produção do evento. Gostaríamos que fosse esclarecido em que consiste a infraestrutura básica a ser disponibilizada.  

 

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

consultoria de acompanhamento 

Na estratégia de transformação digital do Sebrae Pernambuco já em curso, está contemplado o programa Startup Teams, 

que tem como objetivo central promover um processo de aprendizado contínuo e prático que proporcione a disseminação 

de uma nova cultura de inovação, alinhada com a economia digital. Como parte do programa Startup Teams, o Sebrae 

Pernambuco já conta, atualmente, com o suporte, por um período total de 18 meses, de empresa contratada para dar 

apoio ao desenvolvimento dos Startup Teams, focada na cultura da inovação, atendendo diretamente pelo menos 70 

colaboradores e indiretamente todo o corpo funcional do Sebrae Pernambuco.  



 

 

Esse programa consiste essencialmente na identificação de problemas relevantes para o Sebrae Pernambuco, para os 

atuais clientes e os futuros clientes do Sebrae. A partir desses problemas são criados times de colaboradores, que são 

acompanhados por 1 consultor sênior especialista em inovação e 2 consultores residentes especialistas em Business 

Design e Agile, todos da empresa de consultoria contratada pelo Sebrae Pernambuco, com objetivo principal de 

desenvolvimento de habilidades específicas no campo da inovação, por meio de uma jornada de desenvolvimento de 

soluções/negócios que resolvam problemas reais. 

 Considerando que, na proposta do NGPD, não se encontram muito claros o papel, as atividades e as atribuições de cada 

integrante deste time de especialistas a ser disponibilizado nos eixos 4 e 5 da proposta apresentada pelo NGPD, existe o 

risco, na visão do Sebrae Pernambuco, de que esse time de especialistas se sobreponha ao time de especialistas já 

contratados. Portanto, propomos que este time de profissionais, especificados no orçamento como Agile Senior (team 

management), Lean Startup Senior (validação) e Sprint Design (designer), seja retirado do escopo da proposta. 

Além disso, solicitamos que sejam reavaliados os resultados propostos nos eixos 4 e 5. O eixo 4 prevê como resultado a 

ideação de apenas 10 soluções, que podem ser evoluídas para protótipos não funcionais. Este número, em nossa visão, 

deveria ser de 30, que corresponde à quantidade de soluções de produtos mínimos viáveis (PMVs) definidas no orçamento 

proposto. Portanto, seria pertinente considerar como resultado o acompanhamento de até 30 ideações de soluções, as 

quais podem ser evoluídas para protótipos não funcionais. 

Similarmente, no eixo 5, foi estabelecido como resultado o desenvolvimento de até 10 PMVs que possam ser evoluídos a 

uma versão inicial de mercado, quando, na realidade, deveriam ser 30.  Esse seria o quantitativo máximo de PMVs, 

cabendo ao comitê técnico e ao Sebrae Pernambuco decidir quais e quantos PMVs poderão ser evoluídos. 

Por fim, gostaríamos que seja esclarecido qual o 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.  

 

2. PREÇO 

Em razão do ajuste de escopo sugerido acima, relativo aos itens 4 e 5 da proposta, o Sebrae Pernambuco propõe que seja 

reduzido do orçamento o valor de R$ 778.000,96, referente à remuneração total do time de especialistas em Agile Senior 

(team management), Lean Startup Senior (validação) e Sprint Design (designer), conforme parecer técnico emitido pelo 

Comitê Técnico da Encomenda Tecnológica. 

 

3. TIPO DE REMUNERAÇÃO 

Propomos que os eixos 1 a 3 (Habilitação Complementar, Levantamento de Desafios e Articulação de Inovação Aberta) 

do cronograma físico sejam remunerados na modalidade preço fixo, uma vez que tais eixos contemplam atividades que, 

na avaliação do Sebrae Pernambuco, envolvem risco tecnológico baixo, possibilitando suficiente previsibilidade quanto 

às atividades a serem realizadas e aos esforços e custos envolvidos em cada uma delas. Propomos que a mesma 



 

 

modalidade de remuneração seja observada em relação ao eixo de Gestão do Projeto, cujo desenvolvimento é contínuo 

e paralelo aos demais eixos indicados no cronograma físico-financeiro.  

Propomos que as atividades descritas nos 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, uma 

vez que o risco tecnológico envolvidos nestes eixos é, no entendimento do Sebrae Pernambuco, bastante elevado, 

principalmente devido ao fato de que estes eixos estão diretamente ligados aos processos de ideação, prototipação e 

desenvolvimento de diversas soluções em paralelo, não sendo possível prever a quantidade de ideias, protótipos ou 

soluções exitosos que resultarão de cada eixo ou os gastos atrelados a cada um deles. É desejável, ademais, que o Sebrae 

Pernambuco tenha a capacidade de apenas destinar os recursos que entenda necessários para as ideias, protótipos e 

soluções que, conforme análise do seu Comitê Técnico, tenham a maior probabilidade de alcance do resultado pretendido 

pelo Sebrae Pernambuco. 

Assim, propomos que os valores indicados no orçamento apresentado pelo NGPD para tais eixos sejam 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. 

Em relação a tais eixos, a remuneração do NGPD dependerá de (i) apresentação de relatórios mensais de custos incorridos, 

conforme sistema de contabilidade adequado e submetidos a auditoria externa, que deverá ser contratada e custeada 

pelo NGPD para auditar as contas que embasaram o reembolso de custo, e de (ii) sua aprovação pelo Sebrae Pernambuco. 

 

4. FORMAS DE PAGAMENTO 

O Sebrae propõe 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.  

 

5. REQUISITOS DE VERIFICAÇÃO DE ANDAMENTO 

Solicitamos que, além dos requisitos já sugeridos na proposta do NGPD, sejam incluídos os requisitos mencionados no 

item 6 do documento de referência da encomenda tecnológica e os requisitos descritos abaixo para os eixos 2, 3, 4, 5 e 

6 visando permitir ao Sebrae Pernambuco verificar o andamento do projeto. 

Tendo em vista a necessidade de análise e deliberação das soluções que serão desenvolvidas, entendemos ser essencial 

o preenchimento dos seguintes requisitos para que o Sebrae Pernambuco e o comitê técnico possam atuar no controle, 

gestão e autorização para evolução das soluções ao longo dos eixos, conforme descrito abaixo: 

Eixo 2: 

1. Regulamento detalhado da chamada incluindo todas as minutas dos documentos necessários à formalização da 

execução de todo o ciclo de inovação; 

 

Eixo 3: 

1. Termo de Colaboração mencionado na proposta devidamente assinado por todas as partes; 

2. Termo de Confidencialidade também mencionado na proposta igualmente assinado por todas as partes; 

 

Eixo 4: 

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

2. 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; 



 

 

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

4. Proposta de escopo do MVP;  

5. Cronograma de desenvolvimento do MVP; 

6. Orçamento para desenvolvimento do MVP. 

 

Eixo 5: 

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

2. 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; 

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

4. Proposta de escopo de desenvolvimento da solução;  

5. Cronograma de desenvolvimento da solução; 

6. Orçamento para desenvolvimento da solução; 

7. Proposta de modelo de negócio da solução. 

 

Eixo 6: 

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

2. 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; 

3. Modelo de negócio da solução atualizado. 

 

6. CRONOGRAMA FÍSICO 

Solicitamos que os eixos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possam ser executados de forma flexível dentro do cronograma total de 18 

(dezoito) meses, 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. Assim, 3 diferentes grupos de 

Startup Teams passarão pelos eixos 1 a 6, em ciclos já previstos na proposta apresentada pelo NGPD, e Sebrae 

Pernambuco e NGPD poderão, 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.  

Considerando, ainda, o tempo de execução de contrato de 18 meses e que os eixos 1, 2 e 3 apresentam baixo risco 

tecnológico, mas são essenciais para a desenvolvimento dos eixos posteriores, 4, 5 e 6, serão estabelecidos 

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. A não observação de tais prazos e/ou procedimentos 

poderá ensejar a aplicação de multas a serem previstas contratualmente, exceto caso eventual modificação de prazo seja 



 

 

previamente autorizada pelo Sebrae Pernambuco. Em relação aos eixos 4, 5 e 6, considerando que é inerente às atividades 

neles contidas um alto nível de risco tecnológico, Sebrae Pernambuco e NGPD poderão estabelecer contratualmente 

mecanismos para flexibilização dos períodos durante os quais as atividades relativas a estes últimos eixos poderão ser 

executadas.  

 

 7. PROPRIEDADE INTELECTUAL  

O Sebrae propõe adotar os princípios gerais indicados abaixo para reger a propriedade intelectual das entregas da 

encomenda tecnológica no contrato a ser celebrado entre NGPD e Sebrae Pernambuco. Adicionalmente, o NGPD e cada 

subcontratada responsável pelo desenvolvimento de uma solução celebrarão acordo, com interveniência e anuência do 

Sebrae Pernambuco, do qual constarão os termos específicos sobre a propriedade intelectual da solução desenvolvida, 

sempre respeitando os princípios gerais. 

a) Soluções voltadas para uso interno do Sebrae Pernambuco 

• Os direitos de propriedade intelectual pertencerão simultaneamente ao Sebrae Pernambuco e à subcontratada que 

desenvolver a solução, na forma de copropriedade; 

• Como consequência da copropriedade da solução desenvolvida, o Sebrae Pernambuco terá direito de uso de todos os 

produtos desenvolvidos em função da contratação e acesso ao seu código fonte e a toda a sua documentação técnica, 

que deverão ser disponibilizados pela subcontratada ao fim do desenvolvimento da solução; 

• O Sebrae Pernambucano apenas poderá utilizar o código fonte, a documentação técnica e/ou outros elementos relativos 

à solução, adaptando-os como entender mais conveniente, nos casos de (i) descontinuidade da solução ou de sua versão 

pela subcontratada; (ii) falência da empresa; (iii) incapacidade técnica comprovada; ou (iv) na ocorrência de outros 

eventos relevantes a serem previstos no contrato (entre a subcontratada, NGPD e Sebrae Pernambuco); 

• A subcontratada ficará livre para evoluir e comercializar a solução, comprometendo-se o Sebrae Pernambuco a dar-lhe 

preferência para o desenvolvimento de atualizações que o Sebrae Pernambuco pretenda contratar; 

• O Sebrae Pernambuco se colocará à disposição para facilitar a comercialização da solução junto ao Sistema Sebrae; 

• A subcontratada prestará os serviços de manutenção corretiva sobre a solução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 

contados a partir da validação da solução. Caso a subcontratada ofereça a solução desenvolvida, de forma padronizada 

(standard), a outros clientes, deverá disponibilizar ao Sebrae Pernambuco suas atualizações e melhorias sempre que 

realizadas, sem custos adicionais; 

• O Sebrae Pernambuco terá o direito de receber percentual sobre o valor das receitas geradas pela exploração da 

solução, incluindo de futuras versões, com aplicações similares àquelas da solução desenvolvida sob o contrato de 

Encomenda Tecnológica. Caso a subcontratada adapte a solução para diferentes aplicações, distintas daquelas 



 

 

trabalhadas na Encomenda Tecnológica, o Sebrae Pernambuco não terá direito a qualquer percentual da exploração 

dessas versões da solução; 

•  Os percentuais da participação do Sebrae Pernambuco no valor das receitas serão definidos no contrato entre a 

subcontratada, o NGPD e o Sebrae Pernambuco, podendo ser reduzidos em razão do decurso do tempo; e 

• O Sebrae Pernambuco e NGPD definirão em conjunto, caso a caso, os respectivos termos da contratação e 

remunerações em caso de exploração econômica da solução por qualquer das partes, sempre observando práticas do 

mercado e as diretrizes acima. 

 

b) Soluções voltadas aos clientes do Sebrae Pernambuco 

• Os direitos de propriedade intelectual pertencerão simultaneamente ao Sebrae Pernambuco e à subcontratada que 

desenvolver a solução, na forma de copropriedade; 

• Como consequência da copropriedade da solução desenvolvida, o Sebrae Pernambuco terá direito de uso de todos os 

produtos desenvolvidos em função da contratação e acesso ao seu código fonte e a toda a sua documentação técnica, 

que deverão ser disponibilizados pela subcontratada ao fim do desenvolvimento da solução; 

• O Sebrae Pernambucano apenas poderá utilizar o código fonte, a documentação técnica e/ou outros elementos relativos 

à solução, adaptando-os como entender mais conveniente, nos casos de (i) descontinuidade da solução ou de sua versão 

pela subcontratada; (ii) falência da empresa; (iii) incapacidade técnica comprovada; ou (iv) na ocorrência de outros 

eventos relevantes a serem previstos no contrato (entre a subcontratada, NGPD e Sebrae Pernambuco); 

• A subcontratada ficará livre para evoluir e comercializar a solução, comprometendo-se o Sebrae Pernambuco a dar-lhe 

preferência para o desenvolvimento de atualizações que o Sebrae Pernambuco pretenda contratar; 

• O Sebrae Pernambuco envidará seus melhores esforços para a comercialização da solução junto aos seus clientes e, em 

função disso, receberá percentual sobre o valor das receitas geradas com essa exploração; 

• O Sebrae Pernambuco e NGPD definirão em conjunto, caso a caso, os respectivos termos da contratação e 

remunerações em caso de exploração econômica da solução por qualquer das partes, sempre observando práticas do 

mercado e as diretrizes acima; e 

• A subcontratada deverá levar em consideração, durante o desenvolvimento da solução e proposição de seu modelo de 

negócios, a viabilidade econômica de acesso da solução pelos clientes do Sebrae Pernambuco (micro, pequenos e médios 

negócios) 

 


