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SEBRAE 

Este manual foi elaborado com base nas Leis Federais N° 10.973/2004, 13.243/2016, Decreto Federal N° 

9.283/2018 e no Inciso XIX do artigo 9° do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE 

ATIVIDADES REFERÊNCIA AO 
(PASSO A PASSO) DECRETO 9.283 DESCRIÇÃO 

1. Instituir Comitê 
Técnico 

SEBRAE 

Serviço de Apoio as 
Micro e Pequenas Empresas 
do Estado de Pernambuco 

§52 e§ 6º, artigo 
27 

O SEBRAE PE instituirá comitê técnico formado por 
especialistas para assessorar a definição do objeto da 
encomenda, na escolha do fornecedor e serviços a 
serem contratados, no monitoramento do 
desenvolvimento dos serviços ava liando a execução 
técnica e financeira, para subsidiar a DIREX na tomada 
de decisão sobre o projeto. 

O comitê técnico será instituído por meio da DIREX em 
ato que definirá sua composição, atribuições e 
competências e delimitação de seu âmbito de at uação. 

O comitê técnico será formado por cinco membros. 
Contará com suporte de uma assessoria j urídica, 
disponibilizada pelo SEBRAE PE e será assistido por uma 
secretaria executiva a cargo de um co laborador do 
quadro permanente do SEBRAE PE: 

• 1 pessoa de mercado com notória capacidade 
profissional na área de desenvolvimento de 
pequenos negócios; 

• 1 empresário com iniciativas de inovação 
tecnológica reconhecidas publicamente; 

• 1 pessoa do meio acadêmico de notório 
conhecimento na área de inovação; 

• 2 analistas do SEBRAE PE. 

O comitê funcionará com pelo menos 3 (três) dos seus 
membros, e terá a figura do suplente, representando 
pelo secretário executivo, que substituirá quaisquer 
dos titulares em casos de impedimentos e ausências. \ 

O membro do comitê técnico não pode: \. 
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SEBRAE 

ATIVIDADES REFERÊNCIA AO 
(PASSO A PASSO) DECRETO 9.283 DESCRIÇÃO 

2. Elaborar a consulta 
§ 3º e§ 7º, artigo 
27 

i. ter conflito de interesses nas atividades de 
assessoria técnica ao contratante (assinar 
declaração a respeito), e 

ii. ser remunerado pela atividade desenvolvida. 

O SEBRAE PE, com o suporte do comitê técnico, 
elaborará instrumento de consulta para encomenda 
tecnológica o qual deve conter os seguintes itens: 

i. Descrição da necessidade (contexto) de modo 
a permitir que os interessados identifiquem a 
natureza do problema existente e a visão 
global do produto, do serviço ou do processo 
inovador, dispensadas as especificações 
técnicas do objeto devido à complexidade da 
atividade. 

ii. Justificativa para utilização do dispositivo de 
encomenda tecnológica. 

iii. Objetivos da encomenda tecnológica. 
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ATIVIDADES REFERÊNCIA AO 
(PASSO A PASSO) DECRETO 9.283 DESCRIÇÃO 

4. Realizar consultas 
aos potenciais 
contratados 

SEBRAE 
Serviço de Apoio às 

ou em consórcio, voltadas para atividades de pesquisa 
e de reconhecida capacitação tecnológica, com vistas à 
realização das atividades de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação que envolvam risco 
tecnológico, para solução dos problemas técnicos 
específicos ou obtenção de produtos, serviços ou 
processos inovadores, compatíveis com o inst rumento 
da consulta. 
O SEBRAE PE consultará os ICTs e interessados, 
mapeados para obter informações necessárias ao 
aprimoramento do escopo da encomenda elaborada 
previamente com suporte do comitê técnico. 

O SEBRAE PE enviará o escopo preliminar da 
encomenda tecnológica a no mínimo 3 potenciais 
contratados que terão o prazo de até 10 dias para 
apresentar suas considerações. Após isto, em até 10 
dias, o SEBRAE PE realizará reunião com todos os 
interessados para apresentação do escopo final da 
encomenda tecnológica e solicitação das propostas. Os 
interessados terão o prazo de até 15 dias para envio 
das respectivas propostas. 

§ 4º, artigo 27 O escopo f inal da encomenda tecnológica apresentado 
pelo SEBRAE PE contemplará, além das informações do 
instrumento preliminar de consulta (i, ii, iii ), os itens 
abaixo: 

' 

iv. Parâmetros mínimos aceitáveis para utilização 

e desempenho da solução, do produto, do 

serviço ou do processo objeto da encomenda. 

v. Critérios de habilitação dos interessados, .a 
exemplo de: 

a. Habilitação legal 
b. Comprovação de competência técnica 
c. Comprovação de capacidade de 

gestão. 
vi. Indicação de componentes mínimos que deve 

conter o plano de trabalho a ser proposto pelo 
potencia l contratado, a exemplo de: 
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SEBRAE --
ATIVIDADES REFERÊNCIA AO 

{PASSO A PASSO) DECRETO 9.283 DESCRIÇÃO 

a. Descrição do projeto específico com os 
objetivos a serem atingidos 

b. Etapas de execução 
c. Cronograma físico-financeiro 
d. Definição de requisitos que permitam 

a aplicação dos métodos e dos meios 
indispensáveis à verificação do 
andamento do projeto em cada etapa. 

~ 
Os potenciais contratados serão informados a respeito 
das atividades acima através de e-mail, estando 
disponível publicamente no site do SEBRAE PE, durante 
o período, o instrumento de consulta para encomenda 
tecnológica. 

As consultas e as respostas dos potenciais contratados, 
feitas formalmente, serão anexadas aos autos do 
processo de contratação, ressalvadas eventuais 
informações de natureza industrial, tecnológica ou 
comercial que devam ser mantidas sob sigilo. 

O processo de consulta obedecerá aos princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade, da vinculação ao instrumento convocatório, 
do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

O comitê analisará as propostas considerando a maior 
probabilidade de alcance do resultado pretendido pelo 
SEBRAE PE conforme os critérios definidos abaixo: \ 

S. Analisar as propostas I 11, § 8º, artigo 27 

a. Capacidade técnica (currículo do 

proponente; experiências anteriores 

relacionadas ao objeto geral da 

encomenda; quadro técnico de 

profissionais próprio e terceirizado) 

SEBRAE 

Serviço de Apoio às 

do Estado de Pernambuco 

b. Capacidade de gestão (quantidade de 

projetos em rede/ cooperação em~e ~ 
exerceu a função de coord~- n ç o 
geral; experiência profi\Si'\_n'\1 o 
gestor do projeto) \\ ~ 
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ATIVIDADES REFERÊNCIA AO 
{PASSO A PASSO} DECRETO 9.283 DESCRIÇÃO 

6. Negociar contratação 

7. Selecionar 
Encomenda 
tecnológica 

8. Contratar 
encomenda 
tecnológica 

SEBRAE 
Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas 
do Estado de Pernambuco 

I, § 8º, artigo 27 

11 e 111, § 8º, artigo 
27 

§ 9º, artigo 27 

c. Qualidade do projeto apresentado, 
considerando em especia l a 
aplicabilidade das soluções, 
factibilidade tecnológica e viabil idade 
operacional. 

d. Proposta financeira. 
e. Condições contratuais específicas 

A análise das propostas será realizada em até 15 dias. 

O SEBRAE PE, com o suporte do comitê técnico, 
negociará a celebração do contrato de encomenda 
tecnológica, com um ou mais potenciais interessados, 
com vistas à obtenção das condições mais vantajosas 
de contratação. 

A negociação deve ser transparente, com 
documentação pertinente anexada aos autos do 
processo de contratação, . ressalvadas eventuais 
informações de natureza industria l, tecnológica ou 
comercial que devam ser mantidas sob sigilo. 
A negociação da contratação será realizada em até 15 
dias. 
A escolha do contratado será realizada pelo SEBRAE PE 
com o suporte do comitê técnico, orientada para a 
maior probabilidade de alcance do resu ltado 
pretendido pelo contratante, e não necessariamente 
para o menor preço ou custo. 

Os critérios de seleção para a escolha da proposta 
serão os estabelecidos no item S. 
A seleção da contratada será em até 7 dias após a 
negociação. 

Formalizar a contratação do fornecedor selecionadoj~~-
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