
 

 

 

Aprovação da proposta final da Encomenda Tecnológica 

 

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE PERNAMBUCO - SEBRAE/PE, com 

sede na Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife-PE, torna público que, após seleção, em 03/03/2020, 

da proposta apresentada pelo NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL - NGPD, em cooperação com 

o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife - CESAR, o Centro de Informática da UFPE - 

CIN/UFPE e a Softex Recife, como aquela que apresentou a maior probabilidade de alcance dos 

resultados esperados pelo SEBRAE/PE, no intuito de obter soluções sob a forma de produtos, serviços 

ou processos inovadores que sejam capazes de superar certos desafios dos pequenos negócios e do 

próprio SEBRAE/PE, sob a forma de ENCOMENDA TECNOLÓGICA, deu início às negociações relativas a 

certos termos da proposta, bem como a aspectos relativos ao contrato de Encomenda Tecnológica a 

ser celebrado entre SEBRAE/PE e NGPD, com base em recomendações do Comitê Técnico.  

As negociações tiveram por objeto os seguintes pontos: 

1. Detalhamento das atividades a serem subcontratadas pelo NGPD ao CIn/UFPE e Softex 

Recife 

2. Indicação da carga-horária e capacidade de participantes dos mini-cursos (Eixo 1) 

3. Requerimento de eixo com escopo fechado e não sob demanda (Eixo 1) 

4. Detalhamento da infraestrutura básica incluída (Eixo 3) 

5. Discussão e demonstração da pertinência dos profissionais Agile Senior, Lean Startup 

Senior, Sprint Design (Eixos 4 e 5) 

6. Aumento da quantidade de resultados dos protótipos e PMVs a serem acompanhados 

(Eixos 4 e 5), mantendo-se o preço 

7. Indicação do tempo médio dos ciclos interativos curtos (Eixos 4 e 5) 

8. Negociação do Preço Total da contratação 

9. Definição das formas de remuneração relativas a cada eixo 

10. Definição das formas e dos critérios de pagamento relativos a cada eixo 

11. Definição dos requisitos para verificação do andamento relativos a cada eixo 

12. Necessidade de flexibilização do cronograma físico 

13. Definição de direitos de propriedade intelectual resultantes da execução do contrato 

A proposta, tal como ajustada, encontra-se em consonância com os objetivos que o SEBRAE/PE deseja 

atingir e com os resultados e parâmetros mínimos esperados dos produtos, serviços e processos 

inovadores a serem desenvolvidos, bem como possibilita uma efetiva verificação do andamento do 

projeto pelo SEBRAE/PE.  

Diante do exposto, o SEBRAE/PE aprova a proposta apresentada pelo NGPD, inclusive o projeto 

específico e as etapas estabelecidas no cronograma físico, nos termos do artigo 27, §9º, do Decreto 

Federal nº 9.283/18. A documentação que retrata os procedimentos observados pelo SEBRAE/PE até 

o momento, as propostas apresentadas e as documentações da negociação que embasaram a 

presente decisão do SEBRAE/PE estão disponíveis para consulta em bit.ly/docetec. 
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Em razão disso, será dado início aos trâmites necessários à celebração do Contrato de Encomenda 

Tecnológica com o NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL - NGPD, nos termos do art. 9º, inc. XIX do 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, do art. 19, parágrafo 2º, inc. V da Lei nº 

10.973/2004, conforme alterada pela Lei nº 13.243/2016, e do art. 27 do Decreto nº 9.283/2018 que 

a regula. 

 

Recife, 25 de novembro de 2020 
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