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SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE - SEBRAE/SE 

 

CONCORRÊNCIA N.° 01/2019 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
1.1. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE, entidade 
associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social 
autônomo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.115.183/0001-32, com sede na Av. Tancredo 
Neves, n.º 5.500, Bairro América, Aracaju/SE, por meio de sua Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, designada pela Portaria n.º 18/2019, datada de 27/02/2019, torna público aos 
interessados, que realizará o presente processo licitatório, na modalidade CONCORRÊNCIA, 
do tipo MENOR PREÇO, registrada sob o n.º 01/2019. 
 
1.2. A presente Concorrência será realizada tendo como fundamento jurídico o Regulamento 
de Licitações e de Contratos do Sistema Sebrae, aprovado pela Resolução CDN n.º 213/2011, 
de 18/05/2011, publicada no D.O.U de nº 100, de 26/05/2011; a Lei Complementar n.º 
123/2006, publicada no DOU de 15/12/2006 e suas alterações e de acordo com o disposto no 
presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante, para todos os 
efeitos. 
 

2. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

 
2.1. Os envelopes contendo os Documentos de Credenciamento, a Proposta de Preços e 
os Documentos de Habilitação serão recebidos pela Comissão Permanente de Licitação em 
sessão pública, em data, horário e local a seguir definidos: 
 

 DATA: 02 de dezembro de 2019 

 HORÁRIO: 10h30 (dez horas e trinta minutos) 

 LOCAL: sala da Unidade de Assessoria Jurídica/Licitações do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE, situada na Av. 
Tancredo Neves, n.º 5.500, Bairro América, Aracaju/SE, Tel: (79) 2106-7718 

 
2.2. Não serão aceitos quaisquer documentos ou envelopes que sejam encaminhados em 
desacordo com o especificado, ou que cheguem após o horário estabelecido no item 2.1 acima. 
  
2.3. A licitante, no dia, hora e local fixados neste Edital, deverá apresentar à Comissão de 
Licitação, em envelopes lacrados e separados, os Documentos do Credenciamento 
(Envelope 01), a Proposta de Preços (Envelope 02) e os Documentos para Habilitação 
(Envelope 03), identificados externamente da seguinte forma: 
 
ENVELOPE N.º 01 - DOCUMENTOS DO CREDENCIAMENTO 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
(Nome Empresarial da Licitante) 
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ENVELOPE N.º 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
(Nome Empresarial da Licitante) 

 
ENVELOPE N.º 03 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE 
A/C: Comissão Permanente de Licitação 
(Nome Empresarial da Licitante) 

 
Parágrafo único- Os documentos integrantes dos envelopes deverão ser apresentados, 
sempre que possível, em pastas ou equivalentes, e na sequência de sua numeração. 
 
2.4. As licitantes que desejarem utilizar-se da via postal deverão acondicionar os envelopes, 
todos devidamente lacrados, em um único envelope e remetê-lo à Comissão Permanente de 
Licitação, no endereço informado no preâmbulo. 
 
2.5. O envelope enviado na forma do subitem anterior só será aceito pela CPL se for entregue 
até o horário da abertura do certame, sem qualquer violação do seu conteúdo. 
 
2.6. A responsabilidade pela entrega dos envelopes após a data e horário determinado no 
subitem anterior é exclusiva da licitante que optar por essa modalidade de encaminhamento.  
 
2.7. A CPL receberá os envelopes de nºs 01, 02 e 03, e em seguida procederá à análise dos 
documentos do CREDENCIAMENTO. 
 
2.8. Em sequência, realizará a abertura dos ENVELOPES do n.º 02 (Proposta de Preços), que 
serão rubricadas e analisadas pela Comissão e repassadas aos representantes das licitantes 
para exame. Todos rubricarão as propostas de preços e serão registradas em ata as 
observações solicitadas. 
 
2.9. A abertura do ENVELOPE 03, contendo os documentos de habilitação da primeira 
classificada será feita na mesma reunião de abertura dos envelopes “01” e “02”, ou, a juízo da 
CPL, em data, horário e local a serem informados por aviso publicado no mesmo veículo que 
publicou o ato convocatório, ou comunicado via e-mail. 
 
2.10. Os documentos de habilitação das demais licitantes permanecerão em poder da CPL, até 
o final do prazo recursal e só poderão ser retirados mediante recibo passado por representante 
legal da licitante. 
 
2.11. A CPL receberá, também, a DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (Anexo II), 
juntamente com o credenciamento, quando se tratar de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
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2.12. As informações, bem como os resultados dos julgamentos das etapas desta licitação 
serão divulgados no portal do SEBRAE/SE, no endereço www.se.sebrae.com.br. no link 
Licitações do Sebrae/SE. 
 

3. OBJETO, VALOR ESTIMADO E ORIGEM DE RECURSOS 

 
3.1. O edital desta Concorrência visa à contratação de empresa especializada para aquisição 
de um Sistema de Informações Geográficas (SIG).  
 

3.1.1. O Sistema SIG deve ser disponibilizado no formato de Plataforma Digital.  
 

3.1.2. Este serviço técnico especializado será composto de uma licença de uso anual do 
Sistema SIG, horas de consultorias em geotecnologias e treinamento para colaboradores do 
Sebrae/SE.  
 

3.1.3. O Sistema SIG deverá ser integrado ao Portal de atendimento do Sebrae/SE 
(www.se.sebrae.com.br), de acordo com especificações descritas neste Edital e no Termo de 
Referência (Anexo I). 

 
3.2. Os serviços objeto da contratação deverão ser executados no prazo de até 60 (sessenta) 
dias, a contar da assinatura do contrato, conforme cronograma abaixo: 
 

Sistema SIG implantado Prazo 

Sistema SIG - Aracaju Até 30 dias da assinatura do 
contrato 

Sistema SIG - Estância, Propriá Até 45 dias da assinatura do 
contrato 

Sistema SIG- Lagarto, Itabaiana e Nossa Srª Glória Até 60 dias da assinatura do 
contrato 

Treinamento dos colaboradores do Sebrae/SE Até 60 dias da assinatura do 
contrato 

 
3.3. O Sebrae/SE rejeitará, no todo ou em parte, o objeto da contratação em desacordo com as 
especificações estabelecidas neste instrumento, ou em seu Termo de Referência (Anexo I 
deste Edital). 
 
3.4. A empresa Contratada não poderá subcontratar a execução dos serviços objeto deste 
edital. 
 
3.5. O custo estimado para a contratação dos serviços objeto da contratação é de R$ 
113.709,04 (cento e treze mil setecentos e nove reais e quatro centavos). 
 
3.6. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta do 
Orçamento do Sebrae/SE - Exercício 2019, Projeto: Atendimento Remoto SE000733ATAT, 
Ação: Radar de Oportunidades. 
 
 
 
 

http://www.se.sebrae.com.br/
http://www.se.sebrae.com.br/


5 

 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

4. DO ACESSO AO EDITAL, ESCLARECIMENTOS, ALTERAÇÕES E AVISOS 

 
4.1. O arquivo deste Edital estará disponível no portal do Sebrae/SE, no endereço eletrônico 
www.se.sebrae.com.br. 
 
4.2. Os esclarecimentos sobre este Edital poderão ser solicitados à Comissão Permanente de 
Licitação do Sebrae/SE, por meio do endereço eletrônico licitacao@se.sebrae.com.br, 
citando a CONCORRÊNCIA Nº 01/2019, ou por correspondência entregue no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 12h00, ou das 14h00 às 18h00, na sede do 
Sebrae/SE, situada à Avenida Tancredo Neves, nº 5.500, Bairro América, Aracaju/SE, desde 
que solicitados por escrito e que sejam recebidos até 2 (dois) dias antes da data de abertura do 
certame. 
 
4.3. As respostas aos esclarecimentos das licitantes e as eventuais alterações do Edital 
também estarão disponíveis no endereço eletrônico www.se.sebrae.com.br, não podendo as 
licitantes, em qualquer hipótese, alegarem desconhecimento dos mesmos. 
 

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
5.1. Qualquer pedido de impugnação deverá ser encaminhado ao Sebrae/SE até 2 (dois) dias 
úteis antes da data de abertura do certame, na sede do Sebrae/SE, situada à Avenida 
Tancredo Neves, nº 5.500, Bairro América, Aracaju/SE, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 
12h00, ou das 14h00 às 18h00, ou através do e-mail licitacao@se.sebrae.com.br. 
 
5.2. A solicitação prevista no item 5.1 deverá ser realizado por escrito e entregue no Setor de 
Licitações, na sede do Sebrae/SE. 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
6.1. Poderá participar desta Concorrência, a pessoa jurídica interessada que atender às 
condições deste Edital e apresentar os documentos nele exigidos, cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação. 
 
6.2. É vedada a participação direta, ou indireta, nas licitações e/ou, contratar com o Sistema 
SEBRAE, de empresas que tenham em seu quadro, empregado ou dirigente de quaisquer das 
entidades ao mesmo operacionalmente vinculadas, bem como ex-empregado, ou ex-dirigente 
de quaisquer das entidades vinculadas ao Sistema, até 180 (cento e oitenta) dias da data da 
respectiva demissão. 
 
6.3. É ainda vedada a participação nesta Concorrência: 
 

a) de empresa que esteja suspensa de licitar ou impedida de contratar com o Sistema 
SEBRAE; 

 
b) cuja falência tenha sido decretada, ou que esteja em concurso de credores, em 

processo de liquidação, dissolução, cisão, fusão ou incorporação; 
 
c) de consórcio ou grupos de empresas; 
 

http://www.se.sebrae.com.br/
mailto:licitacao@se.sebrae.com.br
http://www.se.sebrae.com.br/
mailto:licitacao@se.sebrae.com.br
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d) estrangeira que não funcione no País. 
 
6.4. Nenhuma licitante poderá participar desta Concorrência com mais de uma Proposta. 
 
6.5. A participação na presente Concorrência implica, tacitamente, para a licitante: 
 

a) a confirmação de que tomou conhecimento das informações necessárias ao 
cumprimento desta Concorrência; 

 
b) a aceitação plena e irrevogável de todos os termos, cláusulas e condições constantes 

deste Edital e de seus anexos; 
 
c) a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade 

pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 
fase do processo. 
 
6.6. A licitante assume todos os custos de elaboração e apresentação da Proposta e 
Documentos de Habilitação exigidos nesta Concorrência, ressalvado que o SEBRAE/SE não 
será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
 

7- DO CREDENCIAMENTO 

 
7.1. Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, cada empresa credenciará 
apenas um representante, que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a 
responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, em nome da representada, 
conforme estabelecido nesta Cláusula. 

 
 7.1.1. Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, observado o disposto nesta 
Cláusula, a substituição do seu representante junto ao processo. 
 
7.2. Nenhum interessado poderá participar da presente licitação representando mais de uma 
licitante. 
 
7.3. O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se 
manifestar e responder pela licitante, sem prejuízo do direito de oferecimento dos documentos 
de habilitação e proposta. 
 
7.4. Os documentos do CREDENCIAMENTO indicarão a pessoa a ser credenciada para 
representar a licitante no certame e deverá ser apresentado em uma das seguintes formas:  

 
7.4.1. Por instrumento público ou particular de procuração (original, ou cópia 
autenticada por cartório competente), acompanhado de cópia do documento de 
identificação do procurador, constando plenos poderes para deliberações e poderes 
específicos para formulação de ofertas e lances verbais; 

 
7.4.1.1. Se por procuração particular, com reconhecimento de firma em 
cartório. 
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7.4.2. Por cópia do Contrato Social e da Carteira de Identidade, quando a licitante for 
representada pelo próprio Administrador. 
 

7.5. Além da credencial, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) que 
desejarem usufruir dos benefícios assegurados pela Lei Complementar n.º 123/2006 terão que 
apresentar a comprovação da condição de ME ou EPP, expedida por órgão responsável, ou 
através de Declaração do porte da empresa (Modelo ANEXO II): 

 
7.5.1. A não apresentação do documento que comprove a condição de ME ou EPP, 

configurará o enquadramento da licitante como de médio ou grande porte. 
 
7.5.2. A falsidade de Declaração prestada objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que 
trata o art. 299 do Código Penal (Falsidade ideológica). 

 
7.5.3. A Declaração do porte da empresa exigida no item 7.5 deve ser apresentada 

DENTRO do envelope do CREDENCIAMENTO (Envelope 01). 
 

7.6. A licitante que credenciar representante por meio de procuração, atendendo ao 
estabelecido nos itens 7.4.1 e 7.4.1.1, deverá apresentar a cópia do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais), para verificação dos poderes outorgados, acompanhado da cópia do documento 
de identificação civil do outorgante. No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, 
ainda, documento de eleição de seus administradores. 

 
7.6.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações, 
ou de documento consolidado. 

 
7.7. A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato 
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais) acompanhado da cópia do seu documento de identificação civil. No 
caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda, documento de eleição de seus 
administradores. 

 
7.7.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações, 

ou de documento consolidado 
 

7.8. Visando a otimizar a fase do Credenciamento, cada licitante apresentará, fora do Envelope 
01, o FORMULÁRIO constante no ANEXO VI, devidamente preenchido e assinado. Caso o 
mesmo não seja entregue desta forma, a Comissão de Licitação disponibilizará o referido 
formulário para preenchimento antes do início da sessão de abertura do certame. 
 

8- DA PROPOSTA 

 
8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser apresentada em original, digitada em papel com 
identificação da empresa proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo seu 
representante legal, onde constará: 
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a) nome empresarial da licitante e n.º do CNPJ/MF, fazendo constar o endereço completo 
da sede, e-mail e número de telefone; 

 
b) descrição do objeto deste certame; 

 
 c) preços do produto / serviços a serem executados e o total da proposta, este último em 
algarismo e por extenso, e, em caso de divergência, prevalecendo o por extenso; 
  

d) prazo de execução conforme estabelecido no item 3.2 deste Edital; 
 
e) informação dos seguintes dados do representante legal que assinará o contrato: nome 

completo, n.ºs do CPF/MF e do RG, estado civil, profissão, endereço e telefone para contato. 
 

8.2. Deverá ser anexado à Proposta de Preços o Termo de Declaração constante do ANEXO 
III deste Edital. 
 
8.3. No preço proposto deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à execução do 
objeto a ser contratado, como mão-de-obra, transporte, incidência de impostos, taxas, tributos, 
incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários, 
custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos e demais despesas que porventura 
ocorrerem, que serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
8.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as 
exigências deste Instrumento Convocatório. 
 
8.5. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de 
Licitação e pelos demais representantes das licitantes presentes. 
 

9- DA HABILITAÇÃO 

 
9.1. Os documentos de Habilitação serão apresentados em 01 (uma) via, em original ou CÓPIA 
AUTENTICADA por cartório competente, por pessoa devidamente credenciada conforme 
Cláusula 6 deste edital. 
 

9.1.1. Os membros da CPL do SEBRAE/SE não têm poderes para autenticar 
documentos e nem os conferem com os originais. As autenticações deverão ser 
realizadas em cartório competente. 

 
9.1.2. Os documentos apresentados em original ficarão retidos na pasta do processo. 

 
9.1.3. Os documentos que poderão ser obtidos através da Internet não necessitam de 

autenticação. 
 
9.2. Ao requerer sua habilitação, a firma licitante deverá juntar no mesmo envelope os 
seguintes documentos: 
 
I- Habilitação Jurídica: 
 
a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente 
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registrado no órgão competente. 
a.1) Nos casos em que o estatuto ou contrato social tenha sido consolidado, poderá 

apresentar cópia da consolidação atualizada, devidamente registrada no órgão competente; 
 
a.2) Não será aceito extrato do Estatuto ou do Contrato Social (Certidão de Breve 

Relato ou Simplificada); 
 

b) Ata de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrada no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da 
apresentação dos demais documentos exigidos no item anterior; 
 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 
d) Nos casos em que a empresa licitante for administrada por terceiro(s), nomeado(s) por 

instrumento em separado do Contrato Social, conforme disposto no Art. 1012 do Código 
Civil, a mesma deverá fornecer cópia do referido documento, bem como da(s) Cédula(s) de 
Identidade e CPF/MF e o documento ser averbado no registro da empresa no órgão 
competente. 

 
II- Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ/MF); 
 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou 

sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
c) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, através da 

apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União; 

 
d) Prova de Regularidade de Contribuinte - CRC para com o FGTS; 
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
f) Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal; 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com Efeito 
de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Incluído pela Lei n.º 12.440, de 2011). 

 
III- Qualificação Técnica:  
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades anteriores, através da 

apresentação de atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando a execução de serviço pertinente e compatível com o objeto do presente 
Edital, em características, quantidades e prazos;  
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a.1) O atestado de que trata o item acima, deverá ser apresentado em papel timbrado da 

pessoa jurídica emitente, com carimbo ou indicação do CNPJ/MF, assinado(s) pelo 
representante legal da emitente e com a indicação do nome deste, de forma legível, 
identificando o cargo e telefone para contato, tipo do serviço executado, local da 
execução dos serviços, características e informação sobre o bom desempenho da 
LICITANTE; 

a.2) O atestado ora exigido, deverá comprovar experiência da licitante, em elaboração de 
modelos de geomarketing, para concepção e implementação de cenários de site 
locations específicos para os pequenos negócios, conforme especificações 
apresentadas no Termo de Referência (Anexo I). 

 
c) Apresentar Declaração de Desimpedimento (Modelo ANEXO IV deste Edital); 

  
d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), a ser obtido no Portal da 

Transparência - Governo Federal - http://www.transparencia.gov.br; e 
 

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), a ser obtido no Portal da Transparência - 
Governo Federal - http://www.transparencia.gov.br. 

 
IV- Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Apresentação de Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, apresentado 
na forma da lei, comprovando que os índices contábeis de liquidez corrente, liquidez geral, 
solvência geral e endividamento, cujos resultados sejam demonstrados em folha anexa, 
atendam aos parâmetros abaixo: 

• LIQUIDEZ GERAL (LG) = (igual ou maior que 1); 
• SOLVÊNCIA GERAL (SG) = (igual ou maior que 1); 
• LIQUIDEZ CORRENTE (LC) = (igual ou maior que 1); 
• ENDIVIDAMENTO (Q) = (igual ou menor que 0,55); 
• Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação. 
 
a.1) É vedada a substituição do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do 

Exercício por balancetes ou balanços provisórios. 
 

a.1.1) Caso o exercício financeiro anterior ao da apresentação da documentação 
esteja encerrado há mais de 3 (três) meses da data da solicitação, o Balanço 
Patrimonial poderá ser atualizado por índices oficiais. 

 
9.3. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em 
certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o 
que determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações pela Lei Complementar 
nº 147/2014. 
 
9.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa e 
empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, 

http://www.transparencia.gov.br/
http://www.transparencia.gov.br/
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prorrogáveis por igual período, a critério do SEBRAE/SE, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, cuja entrega deverá ser feita à CPL. 
 
9.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 9.4, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 31 do 
Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, sendo facultado ao 
SEBRAE/SE convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, e presentes na 
Sessão, para a assinatura do Contrato, ou cancelar a licitação. 
 
9.6. É obrigação da licitante vencedora, manter durante a vigência do Contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste certame. 
 
9.7. Não serão aceitos protocolos de entrega, ou solicitação de documento, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 
 

10- DO PROCEDIMENTO DAS REUNIÕES 

 
10.1. No dia e hora previstos para abertura do certame, reunir-se-á a CPL, após uma tolerância 
de 10 (dez) minutos, a Presidente realizará a recepção dos envelopes “DOCUMENTOS DO 
CREDENCIAMENTO”, “PROPOSTA DE PREÇOS” e “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”. 
 
10.2. Declarada aberta a reunião de recepção dos envelopes “01”, “02” e “03” desta 
Concorrência, será registrado em Ata os nomes das licitantes presentes, inclusive daquela(s) 
que tenha(m) enviado os seus envelopes pela via postal, conforme previsto neste Edital, sendo 
vedado a partir deste momento, receber documentos outros que não daquelas firmas presentes 
no horário aprovado e tolerado. 
 
10.3. Analisadas as credenciais e estando em ordem, serão lançados em Ata os nomes dos 
representantes legais das firmas licitantes. 
 
10.4. O procedimento da abertura dos envelopes acima referidos será feito nos termos do art. 
16 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, passando a Comissão 
de Licitação a observar os seguintes passos: 
 

10.4.1. Serão abertas, primeiramente, as propostas comerciais, classificando os 
proponentes; 

 
10.4.2. Abrir-se-á somente o envelope de habilitação da licitante classificada em 

primeiro lugar; 
 
10.4.3. Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, após o julgamento de 

eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação das 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecido o mesmo procedimento 
previsto no subitem 10.4.2, para que a seguinte classificada que preencha as condições de 
habilitação, seja declarada vencedora. 
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10.5. As cópias autenticadas dos documentos e os originais das propostas serão 
obrigatoriamente assinados ou rubricados pelos representantes das firmas licitantes presentes 
e pelos membros da CPL. 
 
10.6. Após a habilitação da licitante declarada vencedora, os envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” dos licitantes remanescentes serão devolvidos intactos, após a renúncia 
expressa dos licitantes ao prazo recursal, ou após o julgamento de recurso, se houver. 
 

11- DO JULGAMENTO 

 
11.1. O julgamento será objetivo, de conformidade com o tipo de licitação “MENOR PREÇO 
GLOBAL”, com os critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores 
exclusivamente nele referidos. 
 
11.2. As propostas com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis serão 
desclassificadas, bem como aquelas que não atenderem às exigências deste Instrumento 
convocatório. 
 
11.3. Em caso de igualdade entre dois ou mais proponentes, a Comissão adotará o sorteio 
como critério de desempate, isto, após a observância ao disposto na Lei Complementar 
123/2006, se for o caso. 
 
11.4. As dúvidas que surgirem no decorrer dos trabalhos de abertura das propostas poderão, a 
juízo da Comissão de Licitação, ser resolvidas com os proponentes, por unanimidade de votos 
dos que se acharem envolvidos nas dúvidas. 
 
11.5. Após o julgamento, devidamente registrado na Ata correspondente, a CPL elaborará o 
respectivo quadro de classificação das propostas, no qual deverá(ão) ficar definido(s) o(s) 
licitante(s) vencedor(es), classificado(s) em primeiro lugar, pela ordem e os outros classificados 
nos demais lugares, se for o caso. 
 

12- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
12.1. Das decisões e atos no procedimento desta licitação caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da divulgação do ato recorrido, nos casos de: 
 
 12.1.1- julgamento das propostas; 
 12.1.2- julgamento da habilitação; 
 12.1.3- anulação ou revogação da licitação; 
 12.1.4- penalidade aplicada. 
 
12.2. Os recursos serão dirigidos à autoridade superior a que proferiu a decisão, por intermédio 
desta. 
 
12.3. Não serão recebidos os recursos que se baseiem em aditamento ou modificações da 
proposta, bem como sobre matéria já decidida em grau de recurso. 
 
12.4. Recebido o recurso, dele será dada ciência aos licitantes abrangidos, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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12.5. É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria, pela mesma 
empresa. 
 
12.6. A decisão em grau de recurso será definitiva. 
 
 

13- DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 
13.1. Homologada e adjudicada esta licitação, o Sebrae/SE convocará a firma adjudicatária 
para a assinatura do Contrato (Anexo V). 
 
13.2. O objeto licitado será contratado com o licitante vencedor no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, após a convocação pelo Sebrae/SE. 
 

14- DA FORMA DE PAGAMENTO E DA FONTE DE RECURSOS  

 
14.1. Após a contratação, os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

 
14.1.1. O pagamento da licença será realizado em parcela única após implantação da 

ferramenta e com o acesso aos dados das cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana,                             
Lagarto, Nossa Sra. da Glória e Propriá; 

 
14.1.2. O pagamento das horas de consultoria será realizado em parcela única, após 

implantação da ferramenta e com o acesso aos dados da cidade de Aracaju; 
 
14.1.3.O pagamento do treinamento será realizado em parcela única, após realização dos 

trabalhos. 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

 

01 

Licenciamento de uso do Sistema SIG 
no formato de Plataforma Digital  

LICENÇA DE USO 
ANUAL 

(por lote de 70.000 
empresas carregadas 
na plataforma) 

 

1 

02 
Consultoria especializada em 
geotecnologias 

HORAS 330 

03 
Treinamento (Turma com no mínimo de 
10 pessoas) 

TURMA 1 

 
14.2. Os recursos financeiros para pagamento das despesas oriundas da contratação objeto 
desta Concorrência serão provenientes do Orçamento do Sebrae/SE - Exercício 2019, Projeto: 
Atendimento Remoto SE000733ATAT, Ação: Radar de Oportunidades. 
 
14.3. Pela perfeita execução dos serviços, o SEBRAE/SE fará o pagamento do preço proposto, 
por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, conforme acima descrito, em até 
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20 (vinte) dias úteis após aceitação dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota fiscal, que deverá ser preenchida com estas informações: especificação dos 
serviços executados, preços unitários/total, com a dedução dos impostos devidos, indicação do 
banco, nº da agência e conta corrente da empresa contratada, atestada pela Gerente da 
Unidade de Atendimento Individual do SEBRAE/SE - UAI; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, através da 
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
d) RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço), para fornecedor de serviço com 

sede fora de Aracaju/SE. 
 
14.3.1. É indispensável mencionar o número do contrato em toda a documentação 

referente ao objeto contratado. 
 
14.4. A Nota Fiscal em desacordo com o exigido não será paga até que a Contratada 
providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo neste caso, qualquer alteração no 
valor a ser pago pelo Sebrae/SE.  
 
14.5. Quando a contratada prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a 
realização do pagamento, o Sebrae/SE descontará do valor a ser pago, as despesas que 
venha a ter em virtude do erro.  
 
14.6. O Sebrae/SE não efetuará o pagamento de fatura ou duplicata que tenha sido colocada 
em cobrança ou descontada em banco, e não se responsabilizará pelo pagamento de parcelas 
contratuais operadas pela contratada junto à rede bancária.  
 
14.7. Se a empresa Contratada for optante pelo SIMPLES deve anexar à fatura, a declaração 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa, situação em que não incidirá a 
retenção dos impostos.  
 
14.8. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Sebrae/SE.  
 
14.9. O Sebrae/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a 
eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
14.10. Os preços serão fixos e irreajustáveis. 
 

15- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO 

 
15.1. A execução do objeto do contrato será acompanhada e fiscalizada por Fiscal/Gestor 
lotado na Unidade de Atendimento Individual do SEBRAE/SE - UAI, designado por portaria 
específica do Diretor Superintendente. 
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15.2. A fiscalização de que trata o item anterior não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do SEBRAE/SE. 
 
15.3. A execução dos serviços deverá ser devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do 
Contrato, sendo este responsável pela aceitação do objeto contratado. 
 
15.4. Não será aceita execução do objeto contratado que esteja em desacordo com o 
estabelecido no Termo de Referência - Anexo I deste edital e respectivo contrato. 
 

16- DAS PENALIDADES 

 
16.1. A desistência formulada por qualquer das licitantes após a abertura das propostas, 
sujeitar-lhe-á ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado da 
futura contratação, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão. 
 
16.2. A multa será recolhida diretamente na tesouraria do SEBRAE/SE, no prazo de quinze 
dias corridos, contado da data de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
 
16.3. A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório, o 
descumprimento de prazos e condições e a inobservância das demais disposições da presente 
convocação, implicarão na suspensão do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE 
por prazo não superior a dois anos. 
 
16.4. Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para 
apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, contados da notificação. 
 
16.5. As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicada 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 

17- DAS SANÇÕES 

 
17.1. A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas em decorrência desta licitação, 
implicará depois de garantida a ampla defesa, as seguintes sanções: 

a) advertência, multa e suspensão temporária; 
b) multa cominatória, não compensatória, de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o 

valor proposto, por dia que exceder o prazo contratual, ou de 2% (dois por cento) incidentes 
sobre o valor global da proposta, caso a licitante vencedora do certame se recuse a aceitar a 
execução do objeto desta licitação, sem motivo justificável e aceito pela autoridade 
competente, ou ainda, pela execução dos serviços em desacordo com este edital e com o 
Contrato a ser firmado; 

c) rescisão de Contrato; 
d) suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de participar de licitações 

instauradas pelo Sistema SEBRAE. 
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17.2. A não observância ao disposto neste Edital implicará a inabilitação ou desclassificação da 
proponente/proposta do procedimento licitatório. 
 
17.3. A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao SEBRAE/SE. 
 
17.4. Poderão ser motivos de rescisão do Contrato, independentemente de notificação judicial 
ou extrajudicial, sem prejuízo das demais sanções: 

17.4.1. o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos previstos neste Edital e no Contrato; 
  

17.4.2. o atraso injustificado na execução dos serviços objeto desta licitação; 
 
17.4.3. a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, a associação da 

contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, sem o prévio assentimento do SEBRAE/SE; 
 

17.4.4. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da contratada; 
 
17.4.5. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 

que, a juízo do SEBRAE/SE, prejudique a execução do Contrato; 
 
17.4.6. a dissolução da sociedade; 

 
17.4.7. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade do SEBRAE/SE e exaradas no processo 
administrativo a que se refere o Contrato; 
 

17.4.8. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 
 
17.5. Será motivo de aplicação da pena de impedimento temporário para licitar com o Sistema 
SEBRAE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, os casos de reincidência em descumprimento de 
prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, se 
houver rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para o SEBRAE/SE. 

 
17.5.1. Tal penalidade será aplicada por competente autoridade do SEBRAE/SE, após a 

instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da licitante ou 
contratada interessada. 
 
17.6. A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada, ainda à contratada: 

17.6.1. condenada definitivamente por prática de fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos, ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 

 
17.6.2. praticante de atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
17.6.3. que demonstre ser inidônea para contratar com o Sistema SEBRAE por prática 

de ilícitos. 
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17.7. As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas 
juntamente com a pena de multa. 
   

18- DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
18.1. A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante examinado 
cuidadosamente este edital e seus anexos, ter se inteirado de todos os seus detalhes e com 
eles haver concordado. 
18.2. O Sebrae/SE não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, de 
desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento 
das propostas, ou a adjudicação à licitante vencedora. 
 
18.3. É facultada à Comissão e à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente 
da proposta. 
 
18.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o SEBRAE/SE, o 
interessado que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o recebimento dos 
envelopes. Não impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constante. 
 
18.5. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado por escrito e contra recibo à 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço informado no preâmbulo, até três dias úteis 
antes da data marcada para recebimento dos envelopes. 
 
18.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o dia do vencimento. 
 
18.7. A simples apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte da licitante, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
18.8-  A Comissão Permanente de Licitação, buscando atender plenamente o princípio da 
competitividade, poderá relevar omissões puramente formais, observadas na documentação e 
nas propostas, desde que não infrinja o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 
 
18.9.  Fica assegurado ao SEBRAE/SE o direito de transferir ou cancelar, no todo ou em parte, 
a presente licitação, sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à 
indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza. 
 
18.10. Fica facultado ao SEBRAE/SE, a qualquer instante do processo licitatório, efetuar 
diligência para esclarecimento e verificação do objeto a ser entregue conforme especificações 
constantes deste instrumento convocatório. 
 
18.11. O foro da Comarca de Aracaju/SE será o competente para dirimir as questões oriundas 
desta licitação e da relação jurídica dela decorrente, excluindo outros por mais privilegiados 
que sejam. 
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18.12. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse do 
SEBRAE/SE, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
18.13. Os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, com a aplicação das disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do 
Sistema SEBRAE. 
 
18.14. Fazem parte deste edital, como anexos, os seguintes documentos: 

 Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo II - Declaração de Porte: Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 

 Anexo III - Termo de Declaração para Proposta de Preços;  

 Anexo IV - Declaração de Desimpedimento;  

 Anexo V - Minuta do Contrato; e 

 Anexo VI - Formulário para Credenciamento. 
 

17.15. O Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE encontra-se à 
disposição dos interessados, no Portal do SEBRAE/SE (www.se.sebrae.com.br), para 
conhecimento. 

Aracaju/SE, 12 de novembro de 2019.  
 
 
 

Gildo Martins Cardoso Júnior  
      Presidente em Exercício da CPL do SEBRAE/SE 
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ANEXO I 
DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
UNIDADE DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - UAI 

 
1. OBJETO: 

 
Contratação de serviços técnicos especializados para a aquisição de um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG). O Sistema SIG deve ser disponibilizado no formato de 
Plataforma Digital. Este serviço técnico especializado é composto de uma licença de uso 
anual do Sistema SIG, horas de consultorias em geotecnologias e treinamento para 
colaboradores do Sebrae/SE. O Sistema SIG deve estar integrado ao Portal de atendimento 
do Sebrae/SE (www.se.sebrae.com.br), de acordo com especificações descritas neste 
Termo de Referência. 

 
2. PARECER TÉCNICO/JUSTIFICATIVA: 

 
O Sebrae/SE é um serviço de apoio à competitividade dos pequenos negócios e de fomento 
ao empreendedorismo que presta uma ampla gama de serviços de orientações, consultoria 
e instrutoria à comunidade empresarial no Estado de Sergipe. 
 
É parte da estratégia da instituição ampliar continuamente o atendimento virtual por meio de 
soluções digitais que fortaleçam o empreendedorismo e potencialize a disseminação ágil de 
conteúdos e instrumentos que promovam maior sustentabilidade dos pequenos negócios. 
 
Essa estratégia passa pelo desenvolvimento de serviços de inteligência de mercado para 
consumo interno da instituição e, em especial, para a sua clientela, que depende de 
informações mercadológicas confiáveis para aumentar as taxas negócios.  
 
Por estes motivos, torna-se necessário a aquisição de instrumentos de apoio ao bom 
diagnóstico das condições econômicas dos territórios, de modo a promover melhor 
identificação dos riscos e oportunidade de novos negócios ou permitir consolidação dos já 
existentes. Um instrumento que pode ser utilizado para essa finalidade é um Sistema de 
Informações Geográficas (SIG). 
 
De acordo com Ferreira (2006)1 um Sistema de Informações Geográficas refere-se a 
uma aplicação real de informações geográficas, incluindo equipamentos, dados, 
programas computacionais, recursos humanos e métodos necessários para resolver 
um problema. Um SIG facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos 
fenômenos que nele ocorrem. 
 
A aquisição de um Sistema SIG está em sintonia com a estratégia da instituição, qual seja, o 
de acelerar o processo de transformação digital, no âmbito do Sistema Sebrae, com 
impactos direto no atendimento e relacionamento com os seus clientes, além de melhorar a 

                                                      
1 Apostila de Sistema de Informações Geográficas - 

http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1414/apostila_sig.pdf  

http://www.se.sebrae.com.br/
http://www.faed.udesc.br/arquivos/id_submenu/1414/apostila_sig.pdf


20 

 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

oferta de produtos e serviços de orientação, capacitação e consultoria, adequados as 
necessidades dos empreendedores e dos pequenos negócios, num contexto de economia 
mais digital.    
 
Deve-se levar em contata que a Atividade Atendimento Remoto possui recursos para a 
contratação de serviços dessa natureza. 
 
Diante do exposto, é imprescindível a contratação dos serviços técnicos especializados para 
a aquisição de um Sistema SIG.  
 

 
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DOS REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS DO 

SISTEMA  SIG: O Sistema SIG ofertado pelo licitante deverá possuir os seguintes requisitos 

mínimos obrigatórios: 

 
3.1. INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA: 

 

3.1.1. A solução deve ser compatível com o sistema de gerenciamento de banco de 

dados (SGBD) MS SQL Server 2008 R2 ou versão mais atual; 

3.1.2. A solução deve permitir acesso via WEB, compatível com os principais 

navegadores de mercado em, pelo menos, suas duas últimas versões; 

3.1.3. A solução deverá suportar protocolo de conexão segura (HTTPS); 

3.1.4. O servidor de aplicação para hospedagem da solução deve ser compatível com 

os sistemas operacionais Microsoft® Windows ou Linux; 

3.1.5. A solução deve ser capaz de sofrer modificações, necessárias ao negócio do 

Sebrae/SE, em linguagem de programação comum de mercado, de forma que 

seja possível documentar o conhecimento gerado bem como a codificação da 

solução permitindo ao Sebrae/SE, em qualquer tempo, manter ou evoluir suas 

funcionalidades customizadas sem necessidade de intervenção do fornecedor 

do Sistema SIG; 

3.1.6. A plataforma deve ser acessível pelos principais dispositivos móveis de 

mercado, tais como tablets e smartphones, nas plataformas Android e iOS, sem 

prejuízo as funcionalidades principais existentes na solução; 

3.1.7. A solução deve ser capaz de integrar-se com os sistemas do Sebrae/SE: 
 

3.1.7.1. Plataforma Integrada de Relacionamento – Sistema Integrado de 

relacionamento com clientes e fornecedores do Sebrae/SE; 

3.1.7.2. A solução deverá ser capaz de se integrar com os sistemas internos do 

Sebrae/SE através de WebServices para operações de leitura, inserção, 

atualização e exclusão de dados. 

 

3.1.8. Para as integrações via acesso direto ao banco de dados a solução deverá ser 

integrável a SGDBs SQL SERVER 2000 ou superior; 

3.1.9. Para as integrações via Web Services a solução deverá utilizar o modelo 

arquitetura REST e o protocolo SOAP 1.1 ou superior; 

3.1.10. A interface da aplicação deverá obrigatoriamente suportar execução em 

navegador de internet (browser), sem que haja necessidade de instalar um 
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cliente local da aplicação; 

3.1.11. Deverá ser possível que eventuais trabalhos de customização/parametrização 

da aplicação ocorram em paralelo, permitindo a realização de intervenções 

simultâneas na mesma; 

3.1.12. A aplicação deverá possuir mecanismos de importação de dados em massa, de 

forma a permitir a construção de tarefas periódicas em batch que promovam a 

integração. Por conta do grande volume de dados trafegados e persistidos 

pelos sistemas do Sebrae/SE, estes mecanismos deverão ser capazes de lidar 

com altos volumes de dados (acima de 1 milhão de registros); 

3.1.13. A solução deverá ser acessível via Web a partir de clientes (desktops) com 

sistema operacional de 32 bits e de 64 bits; 

3.1.14. A solução deverá ser apresentada em língua português do Brasil; 

3.1.15. A solução deverá garantir a segurança física e lógica dos dados armazenados no 

sistema, através do controle em diferentes níveis de acesso (perfis de 

usuários), com a identificação de quais dados, funções e telas podem ser 

acessados e por quais usuários; 

3.1.16. A solução deverá “encriptar” as informações que irão trafegar na WEB padrão 

SSL de no mínimo de 128 bits; 

 

3.1.16.1. A solução deve utilizar como mapa base o Google Maps com Street View 

integrado ou soluções similares, desde que permita a visualização das 

posições do mapa de forma panorâmica de modo a simular a visão de 

uma pessoa no ponto selecionado; 

 

3.1.17. Deve estar disponível o código-fonte dos componentes desenvolvidos para 

possibilitar a extensão de suas classes conforme conveniência do Sebrae/SE, 

inclusive com possibilidade de ser customizada e integrada de forma 

transparente no site institucional do Sebrae/SE; 

3.1.18. A solução deve permitir a visualização de camadas de dados geográficos 

operacionais (dados dinâmicos) e dados do MBR (Mapa Básico de Referência); 

3.1.19. Deve ser possível ao usuário gerar mapas para impressão tendo como 

referência a visualização exibida no momento da execução; 

3.1.20. Deve apresentar legenda e metadados para todas as camadas e elementos 

apresentados no mapa; 

3.1.21. Deve ser possível a consulta de informações das feições que estejam 

disponíveis nos serviços de mapa. Ao clicar em uma feição, devem ser exibidas 

as informações referentes à mesma em uma tabela customizada; 

3.1.22. Deve ser possível a vetorização em tela dos tipos: retângulos, circunferências e 

polígonos; 

3.1.23. Deve dispor de barra de menus escamoteável e retrátil de modo a permitir a 

visualização do mapa base em 100% da tela; 

3.1.24. Fotografias, vídeos e outros tipos de mídia devem poder ser indexados e 

apresentados espacialmente sobre os mapas visualizados em tempo de 

execução; 

3.1.25. Deve permitir a organização dos planos de informações em árvore hierárquica 
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organizada por temas a serem definido pelo Sebrae/SE. 

 

3.2. MAPAS E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE 

 

3.2.1. A plataforma deverá disponibilizar módulo de conexão com o banco de dados 

por meio de assistente, para que os usuários finais formulem consultas que 

restrinjam/definam os elementos (pontos ou polígonos) apresentados no mapa; 

3.2.2. Deve ser apresentado aos usuários lista de entidades (tabelas) armazenadas no 

SGBD, sobre a qual os usuários farão a seleção dos elementos (registros) a 

serem visualizados no mapa; 

3.2.3. Para a tabela selecionada, deverão ser listados todos os campos disponíveis e 

seus respectivos domínios, para que os usuários possam selecionar a 

expressão de restrição (igual, diferente, maior ou menor) e seu respectivo 

parâmetro; 

3.2.4. A solução não deve ter restrição quanto ao número de expressões que possam 

ser combinadas por consulta, podendo combinar critérios sobre diferentes 

campos da tabela; 

3.2.5. Deve permitir aos usuários atribuir simbologias customizadas aos elementos da 

consulta, definindo o ícone e escala de representação. 

3.2.6. O Sistema SIG deve permitir a elaboração, pelos usuários, de mapas temáticos 

com base em variáveis discretas e contínuas. Esses mapas devem alterar o tipo 

de simbologia apresentada no mapa para pontos (ícones) ou polígonos (cores) 

com base em regra a ser definida pelo usuário; 

3.2.7. No caso de variáveis discretas deve ser possível selecionar um campo e 

especificar uma simbologia (ícone e escala de representação) específica para 

cada ocorrência. Ex: um ícone específico para cada tipo de natureza jurídica da 

base de dados em empresas atendidas pelo Sebrae/SE; 

3.2.8. No caso de variáveis contínuas, o Sistema SIG deve permitir que os usuários 

selecionem a metodologia de categorização da variável com base em 

estatísticas de estratificação em classes. Prevendo ao mínimo a categorização 

em quintis ou com base na amplitude da série, classificando os resultados em 

pelo menos cinco classes de resultados numa escala de cor progressiva. A 

polaridade da escala de cor deve ser definida pelo usuário, ou seja, deve-se 

selecionar se escala de cor será mais intensa ou suave conforme a escala 

numérica aumente; 

3.2.9. O Sistema SIG deve permitir a elaboração, pelos usuários, de “mapas térmicos” 

com base em variável definida pelo usuário para que seja possível representar 

espacialmente o potencial de mercado para os pequenos negócios: 

 

3.2.9.1. Deve ser utilizado o método de representação Kernel para identificar a 

concentração espacial de variáveis e melhorar a compreensão sobre os 

dados; 

3.2.9.2. Para elaboração do mapa de densidade de pontos, o Sistema SIG deve 

permitir que os usuários customizem os seguintes parâmetros: raio de 

pesquisa, variável que irá ponderar a mancha e nível de transparência da 
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camada resultante, de modo que seja possível ao usuário visualizar a 

malha urbana sob o mapa térmico com a precisão definida pelos usuários. 

Desse modo, os mapas térmicos oferecidos na solução devem utilizar 

algoritmo de percepção ponderada de densidades de pontos, com o raio 

de varredura da densidade parametrizável pelo usuário, de forma que os 

usuários possam calibrar a escala de representação, que no caso do 

Sebrae/SE deve ser minimamente os bairros; 

 

3.2.10. O Sistema SIG deve permitir a elaboração, pelos usuários, de buffer em torno dos 

elementos apresentados no mapa. Esses buffers devem ser dimensionados 

automaticamente em função de valores numéricos associados aos elementos. 

Essa funcionalidade deve permitir análise comparativa desses elementos em 

função da representação espacial de uma determinada variável numérica; 

3.2.11. Deve permitir, simultaneamente, a associação de uma segunda variável 

numérica vinculada a uma escala padrão de cor (definida pelo usuário), 

associada ao buffer, de modo a permitir representação de duas variáveis 

simultaneamente sobre o mesmo buffer; 

3.2.12. Deve permitir a parametrização, em tempo de execução, do diâmetro mínimo e 

máximo do buffer, com essa informação o Sistema SIG deve interpolar o 

domínio da variável sobre esse limite, ou seja, o maior valor da série assume o 

maior diâmetro e o menor valor o menor diâmetro; 

3.2.13. A solução deve permitir que se apresente o buffer com raio em escala fixa, ou 

proporcional a escala de visualização, conforme padrão de visualização do 

Google Maps ou similar. 

3.2.14. O Sistema SIG deve permitir a apresentação de listagem dos elementos contidos 

no mapa em tela. A lista deverá ser apresentada de forma simultânea a 

visualização do mapa e ser sensível ao mouse-over, de modo que o usuário 

possa identificar os elementos apresentados na lista no mapa ao arrastar o 

mouse sobre a listagem; 

3.2.15. Deve permitir a realização de consultas espaciais (filtros) por intersect de 

polígonos (retângulos, círculos, geometria livre, buffer a partir de um centroide) 

definidos pelo usuário sobre a base de dados apresentada no mapa. Ou seja, 

deve permitir a listagem de elementos que estejam contidos em uma 

determinada geometria definida pelo usuário; 

3.2.16. Deve possuir ferramenta de informação detalhada dos objetos apresentados no 

mapa, de modo que, ao clique no elemento, se abra janela específica com os 

dados associados a elementos apresentados de forma estruturada; 

3.2.17. Deve permitir aos usuários a livre inclusão de marcadores com notas 

explicativas personalizadas sobre o mapa; 

3.2.18. O sistema deve possuir mecanismo de elaboração de rotas rodoviárias entre 

dois pontos, usando o mecanismo de roteirização da Google ou similar. Para as 

rotas definidas deve se apresentar o tempo padrão de deslocamento e a 

distância rodoviária existente entre os dois pontos; 

3.2.19. Deve permitir a localização de elementos com base em qualquer dos seus 

atributos/campos. Ao localizar o elemento, deve centralizar o mapa sobre o 

ponto localizado; 



24 

 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

3.2.20. Deve disponibilizar a visualização dos rótulos dos elementos apresentados no 

mapa sobre o centroide do elemento, de modo a permitir ao usuário identificar 

nominalmente cada ocorrência no mapa; 

3.2.21. Deve possuir função de localização de endereços utilizando a base de 

endereços do Google Maps ou similar. O usuário deve preencher parte do 

endereço e o sistema deverá indicar os logradouros correspondentes, para que, 

então, o usuário selecione a local de interesse. Após a identificação do 

logradouro o Sistema SIG devera centralizar o mapa sobre o endereço definido 

pelo usuário; 

3.2.22. Deve possuir ferramenta de medição da distância linear (régua) entre pontos 

definidos pelos usuários, com indicação, em tempo real, da distância ao arrastar 

o segundo ponto; 

3.2.23. Deve permitir aos usuários a realização de agrupamentos quantitativo 

dinâmicos de pontos apresentados no mapa. Esses agrupamentos devem ser 

sensíveis à escala de apresentação do mapa, de modo que à medida que o 

usuário diminua a escala os agrupamentos se dissipem em pontos em direção as 

suas posições geográficas. O agrupamento deve ser representando por escala 

de cor e numérica correspondente a densidade de pontos existentes; 

3.2.24. O Sistema SIG deve disponibilizar aos usuários visualização de relatórios-

resumo (extrato territorial), com informações estatísticas dos elementos 

apresentados ou filtrados no mapa. Deve detalhar essas informações por plano 

de informação ativo, respeitando inclusive as restrições geográficas definidas 

pelos usuários; 

3.2.25. O Sistema SIG deve disponibilizar aos usuários visualização e impressão de 

relatórios gerências com impressão do mapa em tela, seus planos de 

informações, estatísticas das variáveis e listagem nominal dos elementos 

contidos no mapa visualizado; 

3.2.26. O Sistema SIG deve permitir aos usuários salvar os seus mapas com todos os 

elementos por eles definidos, de modo que possa recuperar suas análises a 

qualquer momento. Deve registrar todas as customizações realizadas pelo 

usuário como: planos de informações utilizados, filtros, categorizações, 

comentários, escala de apresentação, rotas, entre outras, de modo que se 

recupere o status corrente do mapa no momento da guarda do mapa; 

3.2.27. Deve possuir ferramenta de colaboração, permitindo enviar link dos mapas com 

comentários para uma determinada lista de e-mails. Os destinatários devem 

receber um link direto para o mapa compartilhado. 

3.2.28. O Sistema SIG deve permitir a definição e apresentação de áreas de influências 

primárias, secundárias e terciárias, automaticamente, a partir de um ponto no 

mapa definido pelo usuário. Essas áreas devem ser representadas por buffer 

com três raios concêntricos com extensões predeterminadas; 

3.2.29. Todas as informações, contidas nas áreas de cada um destes raios, devem ser 

apresentadas em relatório específico que permita a comparação estatística das 

informações contidas em cada perímetro; 

3.2.30. A aplicação deverá permitir aos usuários finais realizar comparação do 

potencial de mercado entre dois pontos distintos. Para isso, deve permitir a 
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comparação numérica, baseada na soma de um determinado conjunto de 

variáveis contida em dois diferentes perímetros delimitados por circunferências 

definidas pelos usuários. Isso deve permitir aos usuários a análise quantitativa e 

comparativa dos espaços selecionados. O sistema deve apresentar a soma 

da(s) variáve(is) como rótulo da circunferência e permitir o livre 

dimensionamento e posicionamento dos objetos, recalculando e apresentando 

a soma dinamicamente; 

3.2.31. O potencial de mercado é um indicador síntese, produto da combinação de 

variáveis selecionadas pelos usuários. As variáveis e pesos a ele associado 

devem ser customizáveis pelos usuários, de modo a representar o modelo de 

negócio definido pelo empresário. Para isso, a solução deve oferecer aos 

usuários finais a capacidade de formular ou calibrar indicadores de potencial de 

mercado em tempo de execução. Permitindo sua pronta visualização em mapas 

dentro da plataforma SIG; O sistema deve fornecer um relatório específico de 

inteligência de mercado, apresentado para um determinado perímetro 

selecionado pelo usuário, contendo ao mínimo os seguintes conteúdos: perfil 

socioeconômico com detalhamento da estrutura etária, classe de renda e 

características dos domicílios. 

 
3.3. ANÁLISE MULTICRITÉRIO 

 

3.3.1. Considerando a metodologia atualmente utilizada pelo Sebrae/SE, o Sistema 

SIG deverá implementar algoritmo de análise multicritério que permita a 

associação de pesos e polaridade às variáveis básicas da equação, assim 

como ao agrupamento de variáveis. 

 

3.3.1.1. O Sistema SIG deve possuir mecanismo para operacionalização de 

análises multicritérios geoespaciais, que permitam a combinação 

ponderada de variáveis básicas associadas a uma geometria regular – 

hexágonos, de modo a calcular e associar a esta geometria, indicadores 

síntese resultantes de operações aritméticas entre as variáveis básicas 

selecionadas pelos usuários; 

 

3.3.2. Deve permitir a associação de pesos e polaridade às variáveis básicas da 

equação, assim como ao agrupamento de variáveis. Ou seja, os pesos deverão 

ser informados para cada variável individualmente e para seus agrupamentos, 

de modo que a quantidade de variáveis incorporadas por agrupamento, não 

interfira no peso do grupo dentro da expressão; 

3.3.3. Por padrão, o Sistema SIG já deverá disponibilizar um conjunto mínimo de 

variáveis proporcionalizadas normalizadas dentro de uma malha de hexágonos 

sobreposta sobre o perímetro urbano das cidades indicadas pelo Sebrae/SE, 

conforme Subanexo III, contendo as seguintes variáveis: 

 
a) População total do censo 2000 e 2010; 

b) Variação populacional 2000/2010; 

c) População estratificada por faixa etária; 
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d) População estratificada por classe de renda; 

e) População estratificada por sexo; 

f) Domicílios total; 

g) Total de domicílios próprios e alugados; 

h) Total de domicílios tipo casa, apartamento e condomínios; 

 

3.3.4. Diante da necessidade de se trabalhar numa escala específica para o negócio e 

apropriada para representação espacial do potencial de mercado para os 

pequenos negócios, os hexágonos desta malha, não devem ter área superior a 

nove mil metros quadrados e devem conter o seguinte conjunto mínimo de 

variáveis sistematizadas: população total, por classe de renda, por faixa etária e 

por gênero 

3.3.5. Os resultados dessas operações sobre os hexágonos deverão ser 

armazenados em banco de dados, ou seja, os indicadores definidos pelos 

usuários deverão ter seus resultados persistidos em banco. O Sistema não 

deve restringir o número de variáveis passíveis de utilização; 

3.3.6. Os resultados das operações sobre a malha de hexágonos deverão ser 

apresentados em forma de mapa temáticos aos usuários, facilitando sua 

interpretação e disseminação. Para isso, o Sistema SIG deve apresentar os  

resultados dessas operações sobre os hexágonos em mapa, como um plano de 

informação vinculado à base dados da plataforma. 

 
3.4. INTERFACE E NAVEGAÇÃO 

 
Importante ressaltar que a plataforma deve estar compatibilizada com a Lei Geral de Proteção 
de Dados. 
 

3.4.1. A plataforma deverá oferecer login simplificado a seus usuários com 

possibilidade de autenticação por meio de redes socais – facebook. Importante 

ressaltar que a plataforma deve estar compatibilizada com a Lei geral de 

Proteção de Dados. 

3.4.2. O framework deverá trabalhar com o conceito de instâncias que represente 

contexto de indicadores e relatórios para um determinado município carregado 

na plataforma. Cada município deverá ser representado por uma instância a ser 

definida na home do portal, de modo que o resto da navegação esteja 

condicionada a seleção inicial do município; 

 

3.4.2.1. Não deverá haver restrições quanto ao número de municípios a ser 

carregado na plataforma; 

3.4.2.2. Deve-se permitir aos usuários a seleção dos municípios sobre o qual 

desejará navegar; 

 

3.4.3. O front-end deverá apresentar minimamente três casos de usos em sua tela 

inicial, de modo a organizar o fluxo de usuários na navegação do portal, são 

eles: 
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3.4.3.1. Caso de uso para validação de ideias de negócios; 

3.4.3.2. Caso de uso para identificação de locais mais apropriados para instalação 

de um novo negócio 

3.4.3.3. Caso de uso para descrever as condições de mercado de uma 

determinada região, dentro dos municípios carregados na plataforma. 

 

3.4.4. Deverá possuir interface própria para apresentação das estatísticas de uso e 

acessos ao portal, contendo ao mínimo as seguintes estatísticas: 

 

3.4.4.1. Contagem de acessos aos seu módulos, telas e relatórios assim como 

apresentação do número de usuários cadastrados na plataforma; 

3.4.4.2. Estatísticas de acesso ao portal, contabilizando o número se sessões, 

usuários únicos, visualização de páginas, número médio de páginas 

visitadas por sessão, duração média do acesso e taxa de rejeição; 

3.4.4.3. Evolução diárias do número de usuários cadastrados na plataforma para 

os últimos 30 dais; 

3.4.4.4. Estatísticas sobre o número de downloads dos aplicativos nas lojas 

virtuais Android e IOS; 

3.4.4.5. Estatísticas contabilizando as atividades econômicas mais acessadas na 

plataforma; 

3.4.4.6. Estatísticas contabilizando os bairros mais acessadas na plataforma; 

3.4.4.7. Contabilização do número de cliques nos CTAs que direcionam os 

usuários para produtos ou serviços ofertados pelo Sebrae/SE. 

 

3.4.5. A plataforma deverá implementar ambiente que permita a colaboração dos seus 

usuários, permitindo a postagens de sugestões, comentários sobre os relatórios 

apresentados na plataforma e avaliação do nível de qualidades e ou precisão 

dos dados apresentados pela plataforma. 

 

3.4.6. O portal deverá possuir área apropriada para apresentação de FAQ com 

perguntas e resposta sobre o uso da plataforma, dados e indicadores, assim 

como CTA com redirecionamento dos usuários para Central de Relacionamento 

e Atendimento do SEBRAE. 

 
3.5. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE IDEIAS DE NEGÓCIOS 

 

3.5.1. A plataforma deverá compilar informações de desempenho, para até cem 

(100) tipos de atividades econômicas mais relevantes instaladas no 

município (a serem indicadas previamente pela CONTRATANTE), assim 

como articular os demais bancos de dados carregados na plataforma, para 

permitir a avaliação de performance destas atividades dentro do 

município; 

3.5.2. Para permitir a seus usuários a avaliação de atividades econômicas, a 

plataforma deverá possibilitar que os usuários informem o escopo geográfico da 

análise que desejará realizar, se deseja análises para todo o município  ou para 



28 

 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

um determinado bairro previamente carregado na plataforma; 

3.5.3. Deverá, opcionalmente, solicitar aos usuários que restrinja sua pesquisa por 

atividades econômicas dentro de grandes grupos de atividades a serem 

definidos pela CONTRATANTE; 

3.5.4. Tomando como referência o escopo geográfico e/ou algum grupo de atividades, 

a plataforma deverá calcular a apresentar aos usuários um ranking das 

atividades com melhor performance na região, com base no cálculo de um 

indicador síntese ponderado pelos seguintes critérios: 

 

3.5.4.1. Taxa de mortalidade: razão entre o número de estabelecimentos fechados 

nos últimos cinco anos pelo total atual de empresa ativas; 

3.5.4.2. Tendência do negócio em regiões similares: saldo médio entre empresa 

abertas e fechadas nos últimos cinco anos em regiões com renda média 

similar; 

3.5.4.3. Hábito de consumo: quantitativo de empresas que oferecem produtos e 

serviços similares ou complementares na região; 

3.5.4.4. Concorrentes na região: quantidade de estabelecimentos por habitantes, 

já instalados na região; 

 

3.5.5. Para os indicadores apresentados, a plataforma deverá apresentar os seus 

respectivos valores brutos, assim como a avaliação de situação relativa do 

indicador quando comparado com outras atividades na mesma região de 

análise; 

3.5.6. Para cada um dos indicadores apresentados, a plataforma deverá apresentar 

aos usuários os seus respectivos metadados, fórmula de cálculo, texto 

interpretativo, e tabelas que permitam a melhor compreensão do cálculo e sua 

interpretação; 

3.5.7. A ferramenta deverá permitir a ordenação das atividades listadas em tela pelo 

indicador consolidado de desempenho, pelo quantitativo de empresas ativas, ou 

individualmente pelas dimensões de desempenho dos negócios isoladamente: 

taxa de mortalidade, tendência, hábito de consumo ou concorrentes na região; 

3.5.8. Para cada uma das atividades apresentas no ranking, a plataforma deverá 

apresentar informação sobre: 

3.5.8.1. O número de empresas instaladas e ativas na região segmentadas por 

porte; 

3.5.8.2. O investimento médio inicial necessário para abertura do negócio e o 

custo médio mensal para manutenção do negócio. Essas informações 

deverão ser coletadas no site do SEBRAE/NA na página ideia de 

negócios; 

3.5.8.3. Estatísticas com evolução mensal do número de empresas ativas, 

abertas, fechadas, o saldo entre empresas abertas e fechadas, assim 

como a relação percentual entre o saldo entre empresas abertas e 

fechadas na região; 

3.5.8.4. Indicador síntese da dinâmica do mercado, baseando na avaliação da 

tendência do saldo entre empresas abertas e fechadas, de modo a 
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permitir ao usuário por meio de iconografia, identificar se a tendência do 

saldo e positiva, negativa ou estável; 

3.5.8.5. Apresentação em mapa de pontos correspondentes a localização 

geográfica das empresas ativas na região; 

 

3.5.9. Os pontos deverão ser apresentados categorizados por porte empresarial; 

3.5.10. Ao clicar em cada um dos pontos, a plataforma deverá apresentar a ficha 

cadastral da empresa, com os seguintes atributos: Razão Social, CNPJ, Nome 

Fantasia, Bairro, Endereço, Complemento do endereço, CEP, Natureza Jurídica, 

Porte, Idade, Atividade econômica principal, Porte, qualidade do 

georreferenciamento do ponto; 

3.5.11. Para cada ponto indicado no mapa, a plataforma deverá permitir que os 

usuários postem comentários sobre a qualidade do georreferenciamento. Todos 

os comentários deverão ser salvos no banco de dados da ferramenta, de modo 

a serem recuperados pela CONTRATANTE a qualquer tempo; 

3.5.12. A interface de mapa deverá permitir a busca de empresas por nome fantasia ou 

localização de um endereço específico, de modo a facilitar a localização de 

empresas apresentadas no mapa; 

 

3.5.12.1. A plataforma deverá possuir interface para comparação de até três 

atividades simultaneamente, apresentando seus indicadores de modo a 

permitir a comparação do desempenho dos negócios; 

3.5.12.2. Para cada uma das atividades econômicas analisadas, a plataforma 

deverá apresentar, em linguagem natural, o diagnóstico estratégico do 

desempenho da atividade na região. Esse diagnóstico deverá interpretar 

qualitativamente o desempenho dos indicadores de modo a permitir a 

melhor compreensão da performance das atividades, seus pontos fortes e 

vulnerabilidades; 

3.5.12.3. Para cada uma das atividades econômicas analisadas, a plataforma 

deverá disponibilizar um relatório final de diagnóstico e avaliação do 

desempenho da atividade, estruturado nos seguintes componentes: 

 
a) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas da região e do desempenho comentado dos 

indicadores de desempenho da atividade; 

b) Quadro de indicadores da região composto pelo menos com os 

seguintes indicadores: quantidade de empresas ativas na região, 

população total residente no perímetro, renda média da população 

residente, densidade empresarial (habitantes por empresa), idade 

média das empresas e quantitativo do pessoal empregado na 

região; 

c) Mapa de localização da região; 

d) Quadro de indicadores de desempenho (taxa de mortalidade, hábito 

de consumo, tendência e concorrentes na região) apresentando 

seus respectivos valores e texto interpretativo da performance 
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individualizado para cada um dos indicadores 

e) Texto técnico (contendo entre 2.000 a 5.000 caracteres) 

apresentando recomendações técnicas sobre o processo de 

abertura e localização de empresas dentro da atividade em análise. 

Esse texto deverá ser compilado a partir do banco de dados das 

ideias de negócios disponibilizado pelo SEBRAE Nacional em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias. 

f) Quadros com apresentação de estatísticas sobre a distribuição do 

número de habitantes residentes na região por faixa etária e classe 

de renda, distribuição do quantitativo de empresas instaladas na 

região por porte; 

g) Apresentação de listagem nominal das empresas instaladas na 

região ordenadas por tempo de mercado (idade das empresas); 

 

3.5.13. Para as empresas listadas, a plataforma deverá permitir o acesso a ficha 

cadastral da empresa, com os seguintes atributos: Razão Social, CNPJ, Nome 

Fantasia, Bairro, Endereço, Complemento do endereço, CEP, Natureza Jurídica, 

Porte, Idade, Atividade econômica principal, Porte, qualidade do 

georreferenciamento do ponto; 

3.5.14. Deve acompanhar a ficha cadastral da empresa um mapa com a localização da 

mesma, assim como a visão de nível de rua “street view” do endereço da 

empresa; 

3.5.15. O relatório deverá ser customizável de modo a permitir ao Sebrae/SE a 

incorporação de conteúdos próprios como CTA para produtos e serviços 

oferecidos pela instituição; 

3.5.16. Os relatórios poderão ser “favoritados” pelos usuários, de modo que possam 

ser recuperados rapidamente nas áreas logadas dos usuários da plataforma; 

3.5.17. A plataforma deverá permitir a impressão dos relatórios diretamente dos 

navegadores sem que estes percam sua formatação. 

 
3.6. REQUISITOS FUNCIONAIS PARA IDENTIFICAÇÃO LOCAIS PARA NEGÓCIOS 

 

3.6.1. A plataforma deverá compilar informações georreferenciadas carregadas em 

suas bases de dados, para indicar a seus usuários um ranking ordenado de 

bairros e locais com maior potencial de mercado para localização de novos 

empreendimentos; 

3.6.2. A indicação dessas localidades deverá ser baseada em uma expressão 

multicritério ponderada dinamicamente, composta pelos seguintes critérios: 

 

3.6.2.1. Demanda potencial: população residente estratificada por classe de 

renda e número de empregados, proporcionalizados dentro da unidade 

espacial de análise da ferramenta, conforme previsto no item análise de 

multicritério, devidamente generalizada para os perímetros dos bairros. 

3.6.2.2. Concorrência: quantidade de empresas ativas estratificada por porte, 

proporcionalizados dentro da unidade espacial de análise da ferramenta, 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias
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conforme previsto no item análise de multicritério, devidamente 

generalizada para os perímetros dos bairros. 

3.6.2.3. Qualidade urbana: presença de infraestrutura urbana como vias, 

equipamentos geradores de tráfego e zoneamento urbano, identificados e 

proporcionalizados dentro da unidade espacial de análise da ferramenta, 

conforme previsto no item análise de multicritério, devidamente 

generalizada para os perímetros dos bairros. 

3.6.2.4. Mercado complementar / hábito de consumo: quantidade de empresas 

que exercem função complementar (lista de CNAEs será disponibilizado 

pelo Sebrae/SE), proporcionalizados dentro da unidade espacial de 

análise da ferramenta, conforme previsto no item análise de multicritério, 

devidamente generalizada para os perímetros dos bairros. 

3.6.2.5. Mortalidade: quantidade de empresas fechadas nos últimos cinco anos 

estratificada por porte, proporcionalizados dentro da unidade espacial de 

análise da ferramenta, conforme previsto no item análise de multicritério, 

devidamente generalizada para os perímetros dos bairros. 

 

3.6.3. Para permitir a seus usuários identificação de melhores locais para 

empreender, a plataforma deverá possibilitar que os usuários informem os 

seguintes parâmetros: 

 

3.6.3.1. A atividade econômica que deseja avaliar. 

3.6.3.2. O perfil do negócio que deseja empreender. Cada perfil deverá ser 

previamente definido em cenários de ponderações de variáveis a serem 

estabelecidas pelo CONTRATANTE, conforme as seguintes tipologias: 

 
a) Cenário 01 - Negócios para clientes de alta renda e afastado da 

concorrência, nesse caso a plataforma deverá ativar um cenário que 

aproxime o empreendimento de locais com demanda de alto poder 

aquisitivo, baixa presença de concorrentes, baixa mortalidade e alta 

qualidade urbana; 

b) Cenário 02 - Negócios para clientes de alta renda e próximo da 

concorrência, nesse caso a plataforma deverá ativar um cenário que 

aproxime o empreendimento de locais com demanda de alto poder 

aquisitivo, alta presença de concorrentes, baixa mortalidade e alta 

qualidade urbana; 

c) Cenário 03 - Negócios para clientes de baixa renda e afastado da 

concorrência, nesse caso a plataforma deverá ativar um cenário que 

aproxime o empreendimento de locais com demanda de alto poder 

aquisitivo, alta presença de concorrentes, baixa mortalidade e alta 

qualidade urbana; 

d) Cenário 04 - Negócios para clientes de baixa renda e próximo da 

concorrência, nesse caso a plataforma deverá ativar um cenário que 

aproxime o empreendimento de locais com demanda de alto poder 

aquisitivo, alta presença de concorrentes, baixa mortalidade e alta 

qualidade urbana; 
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3.6.4. A plataforma deverá possuir interface específica para que os próprios usuários 

montem cenários de ponderação customizados, definido o peso e polaridade 

das seguintes variáveis: classe de renda da população residente, faixa etária da 

população residente, presença de empresas de pequeno porte, presença de 

empresas de grande porte, condições de acessibilidade, presença de áreas 

comercias e presença de áreas de expansão urbana calculada para variação 

populacional entre os Censos de 2000 e 2010; 

3.6.5. Definidos os cenários, a plataforma deverá apresentar uma lista ordenada de 

bairros com maior potencial para empreender um novo negócio, para cada 

bairro dessa lista deverá apresentar os seguintes atributos: 

 

3.6.5.1. Potencial de mercado do bairro; 

3.6.5.2. Total de empresas e sua estratificação por porte; 

3.6.5.3. População residente total e estratificada por classe de renda; 

3.6.5.4. A renda média da população residente; 

3.6.5.5. Quantidade de empresas fechadas nos últimos cinco anos; 

3.6.5.6. Quantidade de empresas concorrentes ativas – empresas do mesmo 

segmento econômico; 

3.6.5.7. Valor médio do aluguel de imóveis comerciais no bairro; 

3.6.5.8. Quantidade de ofertas de imóveis comerciais no bairro; 
 

3.6.6. A plataforma deverá permitir o ordenamento da listagem de bairros por 

potencial de mercado, renda média, total de empresas, mortalidade e 

concorrência; 

3.6.7. Deverá oferecer funcionalidade para localizar um bairro específico ou um 

logradouro qualquer dentro do bairro; 

 

3.6.7.1. Quando a busca for realizada pelo endereço, a plataforma deverá 

informar o potencial de mercado específico para esse endereço; 

3.6.7.2. A plataforma deverá analisar comparativamente o potencial de mercado do 

endereço buscado pelo usuário e o potencial calculado para as três 

melhores regiões dentro do bairro; 

 

3.6.8. A plataforma deverá possuir interface que permita sua integração com arquivos 

(planilhas ou csv) de ofertas imobiliárias a ser disponibilizado pelo Sebrae/SE. 

Essas ofertas deverão ser integradas à base de dados da plataforma e 

atualizadas diariamente; 

3.6.9. No nível de análise do potencial de mercado por bairros, a plataforma deverá 

disponibilizar funcionalidade para apresentar em mapa georreferenciado a 

localização de todas as empresas ativas no bairro, estratificadas por porte; 

 

3.6.9.1. Para as empresas projetadas no mapa, a plataforma deverá dispor de 

ficha cadastral da empresa, com os seguintes atributos: Razão Social, 

CNPJ, Nome Fantasia, Bairro, Endereço, Complemento do endereço, 
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CEP, Natureza Jurídica, Porte, Idade, Atividade econômica principal, 

Porte, qualidade do georreferenciamento do ponto; 

3.6.9.2. A plataforma deverá apresentar no mapa a indicação dos três melhores 

locais dentro do bairro, acompanhado de suas respectivas ordenações; 

 

3.6.9.3. Para cada um destes pontos, deverá ser apresentado o respectivo 

endereço completo, o desempenho global do potencial de mercado e suas 

componentes – concorrências, qualidade urbana, mercado complementar 

e mortalidade Apresentação de mapa térmico (kernel) do potencial de 

mercado, de modo a permitir que os usuários possam identificar as zonas 

com maior potencial dentro da cidade e no bairro; 

3.6.9.4. A plataforma deverá permitir a visualização da visão de satélite do mapa, 

assim como visão a nível de solo – “street view”; 

 

3.6.10. No nível de análise do potencial de mercado por bairros, a plataforma deverá 

possuir interface própria para comparação do potencial de mercado e de seus 

componentes entre, pelo menos, três bairros simultaneamente; 

3.6.11. Dentro de cada bairro ranqueado pela plataforma, deverá ser disponibilizado 

aos usuários o endereço de três regiões, não coincidentes, com maior potencial 

de mercado. 

 

3.6.11.1. O cálculo do potencial de mercado para essas regiões deverá levar em 

consideração o mesmo algoritmo utilizado para ranquear os bairros, 

considerando um raio de 500m a partir dos centroides dos hexágonos 

utilizados como unidade espacial de análise na plataforma; 

3.6.11.2. Para cada região, a solução deverá apresentar nota normalizada do 

potencial de mercado e seus componentes, de modo a permitir a 

comparação numérica entre as três opções apresentadas; 

3.6.11.3. Deverá oferecer a possibilidade de visualização das regiões em mapa; 

3.6.11.4. Deverá oferecer a possiblidade de visualização do relatório de inteligência 

de mercado para as regiões apresentadas conforme apresentado neste 

termo de Referência. 

3.6.11.5. Deverá permitir que os usuários registrem sua avaliação e comentários a 

respeito da qualidade da indicação das regiões apresentadas pela 

plataforma, de modo a montar uma base de conhecimento sobre as 

indicações de regiões oferecidas pela plataforma; 

 

3.6.12. Para os bairros e regiões analisadas, a plataforma deverá disponibilizar relatório 

final de inteligência de mercado, estruturado nos seguintes componentes: 

 

3.6.12.1. Texto sintético com a descrição das características socioeconômicas da 

região e do desempenho comentado dos indicadores de desempenho da 

atividade; 

3.6.12.2. Quadro de indicadores da região composto pelo menos com os seguintes 

indicadores: quantidade de empresas ativas na região, população total 
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residente no perímetro, renda média da população residente, densidade 

empresarial (habitantes por empresa), idade média das empresas e 

quantitativo do pessoal empregado na região; 

3.6.12.3. Mapa de localização da região com indicação das três melhores regiões 

para se empreender dentro do bairro, calculada a partir do potencial de 

mercado; 

3.6.12.4. Quadro para apresentação das três melhores regiões, seus respectivos 

endereços, acompanhado dos indicadores de potencial de mercado e 

seus componentes; 

3.6.12.5. Quadro de indicadores de desempenho (taxa de mortalidade, hábito de 

consumo, tendência e concorrentes na região) apresentando seus 

respectivos valores e texto interpretativo da performance individualizado 

para cada um dos indicadores; 

3.6.12.6. Texto técnico (contendo entre 2.000 a 5.000 caracteres) apresentando 

recomendações técnicas sobre o processo de abertura e localização de 

empresas dentro da atividade em análise. Esse texto deverá ser 

compilado a partir do banco de dados das ideias de negócios 

disponibilizado pelo SEBRAE Nacional em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias; 

3.6.12.7. Quadros com apresentação de estatísticas sobre a distribuição do número 

de habitantes residentes na região por faixa etária e classe de renda, 

distribuição do quantitativo de empresas instaladas na região por porte; 

3.6.12.8. Representação gráfica do desempenho dos componentes do potencial de 

mercado; 

3.6.12.9. Quadro com as estatísticas da distribuição quantitativa das empresas 

ativas na região estratificadas pela CNAE 2.0; 

3.6.12.10. Apresentação de listagem nominal das empresas instaladas na região 

ordenadas por tempo de mercado (idade das empresas); 

 
a) Para as empresas listadas, a plataforma deverá permitir o acesso a 

ficha cadastral da empresa, com os seguintes atributos: Razão 

Social, CNPJ, Nome Fantasia, Bairro, Endereço, Complemento do 

endereço, CEP, Natureza Jurídica, Porte, Idade, Atividade 

econômica principal, Porte, qualidade do georreferenciamento do 

ponto; 

b) Deve acompanhar a ficha cadastral da empresa um mapa com a 

localização da mesma, assim como a visão de nível de rua “street 

view” do endereço da empresa; 

 

3.6.12.11. Quadro com texto de avaliação do mercado de imóveis comerciais da 

região, apresentando os seguintes parâmetros: 

 
a) Quantidade total de imóveis comerciais disponíveis na região; 

b) Quantidade de imóveis comercias compatíveis com a atividade 

econômica analisada; 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias
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c) Estratificação do quantitativo de ofertas imobiliárias por tipo de 

transação (locação ou venda); 

d) Análise do valor médio do m2 na região em comparação do valor 

médio do m2 da cidade. 

 

3.6.12.12. O relatório deverá apresentar CTA que redirecione os usuários para a lista 

de imóveis comerciais disponíveis na região de análise, 

3.6.12.13. O relatório deverá ser customizável de modo a permitir ao Sebrae/SE a 

incorporação de conteúdos próprios como CTA para produtos e serviços 

oferecidos pela instituição; 

3.6.12.14. Os relatórios poderão ser “favoritados” pelos usuários, de modo que 

possam ser recuperados rapidamente nas áreas logadas dos usuários da 

plataforma; 

3.6.12.15. A plataforma deverá permitir a impressão dos relatórios diretamente dos 

navegadores sem que estes percam sua formatação. 

3.6.12.16. A plataforma deverá ao final do relatório oferecer CTA para pesquisa de 

opinião sobre a utilidade do relatório para o usuário. Essas informações 

deverão ser armazenadas em banco de dados para posterior análise do 

Sebrae/SE. 

 

3.6.13. Por meio de integração com banco de dados de ofertas imobiliárias a ser 

disponibilizado pelo CONTRATANTE, a plataforma deverá possuir interface pra 

apresentação de listagem ordenada dos imóveis comercias disponíveis no 

bairro e compatíveis com a atividade econômica em análise, atendendo aos 

seguintes requisitos: 

 

3.6.13.1. Essa lista deverá ser ordenada pelo potencial de mercado do entorno de 

500 m, a partir da geolocalização do imóvel; 

3.6.13.2. A plataforma deverá apresentar, além do potencial de mercado da região 

de entorno do imóvel, a suas componentes – demanda, concorrentes, 

mortalidade, qualidade urbana e hábito de consumo. 

3.6.13.3. Para cada oferta imobiliária apresentada, a plataforma deverá 

disponibilizar os seguintes atributos: 

 
a) Portal anunciante; 

b) Endereço do imóvel; 

c) Foto do imóvel; 

d) Tipo de imóvel (loja, sala, terreno...); 

e) Valor da oferta; 

f) Tipo de transação (venda ou aluguel); 

g) Área do imóvel; 

h) Descrição completa do anúncio do imóvel; 

i) Mapa de localização; 
 

3.6.13.4. A plataforma deverá apresentar um quadro de diagnostico estratégico 
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para descrever as características socioeconômicas e de mercado da 

região do entorno do imóvel, essa caracterização deverá considerar os 

seguintes parâmetros: 

 
a) População residente por classe de renda; 

b) Número de trabalhadores na região; 

c) Número de empresas fechadas na região; 

d) Número de empresas concorrentes na região; 

e) Avaliação de desempenho do indicador de potencial de mercado e 

suas componentes; 

 

3.6.13.5. Para região de entorno dos imóveis (500 m), deverá ser disponibilizado 

relatório de inteligência de mercado estruturado nos seguintes 

componentes: 

 
a) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas da região e do desempenho comentado dos 

indicadores de potencial de mercado da região; 

b) Quadro de indicadores da região composto pelo menos com os 

seguintes indicadores: quantidade de empresas ativas na região, 

população total residente no perímetro, quantitativo do pessoal 

empregado na região, área do imóvel, valor médio do m2 no bairro e 

valor do m2 do imóvel;  

c) Mapa de localização do imóvel, com indicação da região de entorno 

considerada para realização das análises; 

d) Quadros com apresentação de estatísticas sobre a distribuição do 

número de habitantes residentes na região por faixa etária e classe 

de renda, distribuição do quantitativo de empresas instaladas na 

região por porte; 

e) Representação gráfica do desempenho dos componentes do 

potencial de mercado; 

f) O relatório deverá ser customizável de modo a permitir ao 

Sebrae/SE a incorporação de conteúdos próprios como CTA para 

produtos e serviços oferecidos pela instituição; 

g) A plataforma deverá permitir a impressão dos relatórios diretamente 

dos navegadores sem que estes percam sua formatação. 

 

3.6.13.6. A plataforma deverá disponibilizar relatório para análise do potencial de 

mercado para todo o município, para este escopo deverão ser 

disponibilizadas as seguintes funcionalidades: 

 
a) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas do município e do desempenho comentado dos 

indicadores de desempenho da atividade; 

b) Quadro de indicadores do município composto pelo menos com os 

seguintes indicadores: quantidade de empresas ativas no município 
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estratificada por porte, população total residente, renda média da 

população residente, taxa de mortalidade das empresas e balanço 

entre empesas abertas e fechadas; 

c) Mapa de localização do município com indicação das dez melhores 

regiões para se empreender, calculada a partir do potencial de 

mercado; 

d) Quadro para apresentação das dez melhores regiões, seus 

respectivos endereços, acompanhado dos indicadores de potencial 

de mercado e seus componentes; 

e) Quadro indicando os três primeiros bairros com maior potencial de 

mercado, acompanhado dos seus respectivos indicadores e link 

para os seus relatórios de inteligência de mercado. 

f) Texto técnico (contendo entre 2.000 a 5.000 caracteres) 

apresentando recomendações técnicas sobre o processo de 

abertura e localização de empresas dentro da atividade em análise. 

Esse texto deverá ser compilado a partir do banco de dados das 

ideias de negócios disponibilizado pelo SEBRAE Nacional em: 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias; 

g) Quadros com apresentação de estatísticas sobre a distribuição do 

número de habitantes residentes na região por faixa etária e classe 

de renda, distribuição do quantitativo de empresas instaladas na 

região por porte; 

h) Representação gráfica do desempenho dos componentes do 

potencial de mercado; 

i) O relatório deverá apresentar CTA que redirecione os usuários para 

a lista de imóveis comerciais disponíveis na região de análise, 

j) O relatório deverá ser customizável de modo a permitir ao 

Sebrae/SE a incorporação de conteúdos próprios como CTA para 

produtos e serviços oferecidos pela instituição; 

k) Os relatórios poderão ser “favoritados” pelos usuários, de modo que 

possam ser recuperados rapidamente nas áreas logadas dos 

usuários da plataforma; 

l) A plataforma deverá permitir a impressão dos relatórios diretamente 

dos navegadores sem que estes percam sua formatação. 

m) A plataforma deverá ao final do relatório oferecer CTA para 

pesquisa de opinião sobre a utilidade do relatório para o usuário. 

Essas informações deverão ser armazenadas em banco de dados 

para posterior análise do Sebrae/SE. 

 
3.7. REQUISITOS PARA O APLICATIVO DA PLATAFORMA 

 

3.7.1. A plataforma deverá possuir versão implementada em aplicativos Android e IOs, 

de modo que as principais funcionalidades da solução estejam implementadas 

e disponibilizadas em lojas virtuais, obedecendo aos seguintes requisitos: 

3.7.2. A APP deverá possuir login simplificado por meio de redes sociais e integrado 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias
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aos usuários já cadastrados no portal; 

3.7.3. Para o caso de uso de validação de ideias de negócios, assim como no portal, 

deverá solicitar aos usuários que indiquem um bairro para análise ou que 

indiquem que a análise seja realizada para todo município; 

 

3.7.3.1. Por padrão, a APP deverá assumir o bairro que o usuário está acessando 

a aplicação por meio de geolocalização do dispositivo do usuário; 

3.7.3.2. Deverá apresentar lista de atividades econômicas para permitir, 

opcionalmente) que os usuários restrinjam suas pesquisas a um 

determinado segmento econômico; 

3.7.3.3. Para a região e segmento de negócio selecionado a aplicação deverá 

apresentar uma lista de negócios ordenada pelo potencial de mercado da 

atividade e suas componentes – mortalidades, tendência, hábito de 

consumo e concorrentes na região; 

3.7.3.4. Para cada negócio apresentado, o aplicativo deverá disponibilizar a 

visualização das empresas, estratificada por porte, em mapa navegável e 

com a delimitação da região em análise devidamente apresentada. 

3.7.3.5. Deverá disponibilizar relatório analítico com o desempenho do negócio, 

estruturado nos seguintes componentes: 

 

a) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas da região e do desempenho comentado dos 

indicadores de desempenho da atividade; 

b) Quadro de indicadores da região composto pelo menos com os 

seguintes indicadores: quantidade de empresas ativas na região, 

população total residente no perímetro, renda média da população 

residente, idade média das empresas e número médio de 

empregados; 

c) Quadro de indicadores de desempenho (taxa de mortalidade, hábito 

de consumo, tendência e concorrentes na região) apresentando 

seus respectivos valores e texto interpretativo da performance 

individualizado para cada um dos indicadores; 

d) Apresentação de listagem nominal das empresas instaladas na 

região ordenadas por tempo de mercado (idade das empresas), 

detalhando os seguintes atributos: Nome fantasia, Razão social, 

Endereço, CNPJ, Porte, Atividade econômica, Data de fundação, 

Situação de atividade; 

 

3.7.3.6. Para o caso de uso de identificação de locais com maior potencial de 

mercado para localização de novos empreendimentos, assim como no 

portal, a aplicação deverá solicitar aos usuários que indiquem um 

determinado negócio e que depois informem o cenário que melhor 

caracteriza o seu negócio; 

3.7.3.7. Uma vez definidos esses parâmetros, a plataforma deverá apresentar 

uma listagem de bairros ordenada por potencial de mercado, com os 
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seguintes atributos: Potencial de mercado, Renda média no bairro, 

População total residente, População estratificada por renda, Número de 

empresa concorrentes, Total de empresas ativas estratificadas por porte; 

3.7.3.8. Para cada bairro apresentado, o aplicativo deverá disponibilizar a 

visualização das empresas, estratificada por porte, em mapa navegável e 

com a delimitação da região em análise devidamente apresentada; 

3.7.3.9. Neste mapa, deverá ser apresentado as três melhores regiões para 

localização do negócio; 

3.7.3.10. Deverá disponibilizar relatório analítico com o desempenho do negócio, 

estruturado nos seguintes componentes: 

 

a) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas da região e do desempenho comentado dos 

indicadores de desempenho da atividade; 

b) Quadro de indicadores da região composto pelo menos com os 

seguintes indicadores: quantidade de empresas ativas na região, 

população total residente no perímetro, renda média da população 

residente, idade média das empresas e número médio de 

empregados; 

c) Lista indicada as três melhores regiões para localizar um novo 

negócio; 

d) Quadro de indicadores de desempenho (taxa de mortalidade, hábito 

de consumo, tendência e concorrentes na região) apresentando 

seus respectivos valores e texto interpretativo da performance 

individualizado para cada um dos indicadores; 

e) Apresentação de listagem nominal das empresas instaladas na 

região ordenadas por tempo de mercado (idade das empresas), 

detalhando os seguintes atributos: Nome fantasia, Razão social, 

Endereço, CNPJ, Porte, Atividade econômica, Data de fundação, 

Situação de atividade; 

f) Listagem dos imóveis dos imóveis comerciais disponíveis na região, 

acompanhada do respectivo indicador de potencial de mercado e 

link para detalhamento da oferta imobiliária. 

 

3.7.3.11. O aplicativo deverá permitir aos usuários “favoritarem” seus relatórios de 

modo que estes possam ser recuperados dentro da própria aplicação; 

3.7.3.12. O aplicativo deverá permitir que os usuários emitam relatórios de mercado 

para uma determinada atividade econômica, a partir da geolocalização 

dos seus aparelhos, com as seguintes informações: 

 

a) Quantitativo de empresas ativas na região (bairro), idade média das 

empresas, número médio de funcionários, população total residente 

e renda média da população residente; 

b) Texto sintético com a descrição das características 

socioeconômicas da região e do desempenho comentado dos 
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indicadores de desempenho da atividade; 

c) Quadro de indicadores de desempenho (taxa de mortalidade, hábito 

de consumo, tendência e concorrentes na região) apresentando 

seus respectivos valores e texto interpretativo da performance 

individualizado para cada um dos indicadores; 

d) Apresentação de listagem nominal das empresas instaladas na 

região ordenadas por tempo de mercado (idade das empresas), 

detalhando os seguintes atributos: Nome fantasia, Razão social, 

Endereço, CNPJ, Porte, Atividade econômica, Data de fundação, 

Situação de atividade; 

 
3.8. CONTEÚDO GEORREFERENCIADO BÁSICO EXIGÍVEL 

 

3.8.1. O Sistema SIG deve estar integrado a serviços de mapas disponíveis por parte 

da fornecedora da tecnologia contendo minimamente as camadas: 

 

3.8.1.1. Base setores censitários, IBGE 2010; 

3.8.1.2. Infraestrutura urbana: divisão de bairros, sistema viário urbano conforme 

Subanexo III; 

3.8.1.3. Infraestrutura viária: rodovias, ferrovias, terminais, portos, aeroportos, 

gasodutos, linha de transmissão, subestações, armazéns – PNLT 2010; 

3.8.1.4. Rede de cidades – IBGE 2007; 

3.8.1.5. Dados socioeconômicos municipais - Atlas do Desenvolvimento Humano 

dos Municípios, PNUD 2013. 

 
3.9. SERVIÇO DE CONVERSAÇÃO - CHATBOT 

 

3.9.1. A plataforma deverá disponibilizar  em seu portal, serviço de chatbot que 

permita aos usuários interagirem como os casos de usos implementados no 

portal; 

3.9.2. O serviço de chatbot deverá estar completamente integrada ao portal de 

inteligência de mercado, acessando em tempo real os dados, indicadores e 

análises armazenados nesta plataforma; 

3.9.3. O chatbot deverá reconhecer o escopo de informações dos municípios 

carregados no portal, de modo que os usuários possam escolher sobre qual dos 

municípios gostaria de obter informações; 

3.9.4. O chatbot deverá interagir com os usuários em linguagem natural, no idioma 

português, tanto por meio do reconhecimento da escrita como por meio de 

comando de voz; 

3.9.4.1. Para atendimento ao caso de uso de validação de ideias de negócios, a 

plataforma deverá: interagir com os usuários por meio de fluxo 

conversacional predefinido, de modo a apresentar os negócios com maior 

potencial, conforme metodologia detalhada no item de requisitos 

funcionais para identificação de ideias de negócio (quarto subitem), 

para todos os bairros correspondente ao município em análise; 
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a) Para cada negócio apresentado na interface de conversação, o 

serviço de chatbot, deverá oferecer aos usuários a possiblidade de 

explorar as estatísticas de desempenho destes negócios, conforme 

indicadores estabelecidos nos subitens de requisitos funcionais 

para identificação de ideias de negócio (quarto subitem) 

 

3.9.4.2. Para atendimento ao caso de uso de identificação de locais para 

negócios, a plataforma deverá: interagir com os usuários por meio de fluxo 

conversacional predefinido, de modo a apresentar os bairros com maior 

potencial, conforme metodologia detalhada nos itens requisitos 

funcionais para identificação locais de negócio (subitens segundo e 

terceiro), para todos os bairros correspondente ao município em análise; 

 

a) Para cada bairro apresentado, o chatbot deverá informar a 

quantidade de empresas concorrentes instaladas na região, a 

população residente e a renda média do bairro; 

b) Para cada bairro apresentado, o chatbot deverá informar os 

endereços dos três melhores locais para implantação de um novo 

empreendimento, conforme metodologia descrita neste termo de 

referência; 

 
3.10. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E 

SUPORTE 

 
3.10.1.A CONTRANTADA deverá licenciar a CONTRATANTE para uso corporativo do 

Sistema SIG  por um ciclo de 12 (doze) meses ininterruptos. A licença do 
Sistema SIG deverá ser utilizada concorrentemente e sem limitações de 
acessos. Cada licença corresponde a uma instância da aplicação. O 
licenciamento do uso do Sistema SIG limita-se às atividades previstas no 
escopo deste termo de referência; 

 

3.10.1.1. Cada licença deve ser acessível por um número ilimitado de usuários, 
tanto para gerenciamento da aplicação quanto para sua utilização pelos 
clientes deste Sebrae/SE. 

3.10.2.A customização, configuração, implantação e evolução do Sistema SIG  
deverão ser feitas em servidor da CONTRATADA, sem ônus para o Sebrae/SE. 

3.10.3.A versão dos softwares propostos deverá ser a mais recente disponibilizada 
pelo fabricante; 

3.10.4.A contratada deverá oferecer o código fonte do Sistema SIG plenamente 
funcional, acompanhada da documentação técnica e manuais, de modo a 
proteger a contratante de eventuais soluções de continuidade durante a 
vigência do contrato. 

3.10.5. Os serviços de manutenção correspondem às intervenções necessárias para 
manutenção do funcionamento pleno, evolução e adaptação do sistema, 
conforme classificação dos itens a seguir: 
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3.10.5.1. Evolutiva: consiste da adequação ou adaptação de funcionalidades 
existentes ou exclusão de funcionalidades decorrentes de alterações nas 
regras de negócio; 

3.10.5.2. Corretiva: consiste na detecção, diagnóstico e a correção de falhas e 
erros ocorridos no sistema. Erro ou falha caracterizam-se pelo 
comportamento inadequado que interfere no funcionamento desejado, 
pela geração de resultados diferentes do previsto, em decorrência da não 
observância dos requisitos ou de problema no ambiente computacional 
onde o sistema é executado. 

 
3.10.6. Deverá ser fornecido serviço de suporte técnico efetuado mediante atendimento 

telefônico e correio eletrônico, com objetivo de solucionar problemas de 
funcionamento e disponibilidade da solução e de esclarecer dúvidas 
relacionadas à instalação, configuração, uso e atualização dos serviços 
desenvolvidos. 

3.10.7.O suporte técnico deverá ser prestado durante todo o período de contrato, 
mediante as condições que se seguem, sem qualquer ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 

 

3.10.7.1. A CONTRATADA deverá especificar a equipe responsável pelo 
atendimento e suporte técnico dos produtos, fornecendo nomes, 
telefones, fax e endereços eletrônicos (e-mail) ou sistema para 
encaminhamento de chamadas remotas da equipe do CONTRATANTE. 

3.10.7.2. O suporte técnico será efetuado remotamente (por meio de contato 
telefônico, e-mail, etc) e/ou presencialmente no ambiente da 
CONTRATADA, a critério do CONTRATANTE, para: 

 
a) Resolução de problemas e dúvidas de configuração e utilização dos 

produtos; 
b) Correção de erros de quaisquer etapas do processo de  

implantação; 
c) Diagnóstico de problemas, com a correção dos erros detectados, e 

também a entrega da documentação atualizada das alterações 
efetuadas; 

 
3.10.8.A CONTRATADA deverá promover solução nos prazos da tabela abaixo, 

contados do momento em que for efetuada a chamada, independente de 
registro ou não pelos atendentes na empresa. Os prazos serão contabilizados 
em horas úteis, assim consideradas quando no período de 08h às 18h: 
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3.10.8.1. Onde: 

 
a) Nível 1: Problemas críticos que afetem a disponibilidade, integridade 

e confidencialidade de sistemas de informação, com paralisação 
total ou parcial do sistema. 

b) Nível 2: Problemas que afetem a disponibilidade, integridade e 
confidencialidade de sistemas de informação, sem paralisação do 
sistema. 

c) O nível de criticidade será informado pelo CONTRATANTE no 
momento de abertura do chamado de suporte. 

 
3.11. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO CONSULTORIA EM 

GEOTECNOLOGIAS 

 

3.11.1. Corresponde às intervenções necessárias para a implantação (carregamento, 
padronização dos dados espaciais e processamento dos algoritmos de 
localização e desempenho dos negócios nos bairros) e customização do portal 
institucional do projeto Radar Sebrae de Oportunidades com Sistema SIG e 
aderente às regras de negócios estabelecidas pelo CONTRATANTE. 

3.11.2. A CONTRATADA deverá apresentar que tem experiência comprovada em 
elaboração de modelos de geomarketing, para concepção e implementação de 
cenários de site locations específicos para os pequenos negócios, conforme 
especificações apresentadas anteriormente. A comprovação dar-se-á por meio 
de Atestado de Capacidade Técnica da LICITANTE no momento da 
apresentação dos documentos de habilitação da empresa. 

 
3.12. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO DE TREINAMENTO 

 

3.12.1. Deverá ser fornecido pelo fabricante treinamento específico para os técnicos da 
área de TI, com prática e abrangendo toda a instalação, configuração e 
utilização da solução, arquitetura, estrutura de dados, seu modelo e dicionário e 
toda infraestrutura de execução sistêmica das soluções implantadas, incluindo a 
administração, parametrização, interface de integração com os sistemas, 
operação e determinação de problemas. 

3.12.2. Deverá ser fornecido pelo fabricante treinamento específico para os 
colaboradores que utilizarão a ferramenta no seu cotidiano, com conteúdo 
prático abrangendo todas as funcionalidades implementadas.  

3.12.3. Os treinamentos serão realizados na sede da CONTRATANTE, em datas a 
serem marcadas conforme conveniência da CONTRATANTE. Os 
equipamentos, incluindo salas, projetores, estações de trabalho, servidor, rede 
local e acessos à Internet serão fornecidos pela CONTRATANTE. 

3.12.4. A CONTRATADA deverá fornecer apostilas e todo material didático para 
realização do serviço, devendo encaminhá-lo para aprovação prévia pela 
CONTRATANTE para uso nos treinamentos a serem realizados nos locais 
definidos pela CONTRATANTE; 

3.12.5.O material de treinamento deverá ser específico para cada etapa de 
treinamento. 
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3.12.6.A CONTRATANTE terá que respeitar o prazo de, no mínimo, 10 (dez) dias de 
antecedência para solicitação de agendas de treinamentos. 

3.12.7. O treinamento deverá ser realizado em quantidade estimada de uma turma com 
no mínimo 10 pessoas. 

 
3.13. CONDIÇÕES DE ENTREGA: 

 
3.13.1.A execução dos serviços, referente aos itens deste termo de referência, deverá ser 

realizada prioritariamente nas instalações da CONTRATADA. 
3.13.2. Caso seja necessário e com concordância entre as partes a execução poderá 

ser de forma remota, utilizando as credenciais liberadas pelo Sebrae/SE. 
3.13.3. Caso seja estritamente necessário, respeitando os horários de funcionamento e 

as normas de controle de acesso existentes no Sebrae/SE, a execução dos 
serviços poderá ser realizada na sede da CONTRATANTE; 

3.13.4. A realização do serviço de instalação e configuração referente ao Sistema desse 
termo de referência, deverá ser realizado na sede do Sebrae/SE, localizada na 
Av. Tancredo Neves 5.500 – Bairro América – Aracaju/SE, ou em nuvem a ser 
disponibilizada pela CONTRATADA durante a vigência do contrato; 

3.13.5. A realização do serviço de Suporte Técnico desse termo de referência, deverá 
ser realizado prioritariamente nas instalações da CONTRATADA. 

 
3.14. CONDIÇÕES DE ACEITE DOS SERVIÇOS/PRODUTOS: 

 
3.14.1.O aceite dos serviços prestados, solicitados pela Ordem de Serviço, e o 

respectivo pagamento estarão condicionados à execução dos serviços 
solicitados dentro dos critérios de qualidade definidos pela CONTRATANTE. 

3.14.2.O aceite de cada artefato produzido pela CONTRATADA ficará condicionado ao 
pleno atendimento: 

 

3.14.2.1. Das especificações técnicas; 

3.14.2.2. Adequação às necessidades especificadas e aprovadas pela 
CONTRATANTE na Ordem de Serviço;  

3.14.3. Para os produtos considerados aceitos, serão expedidos os Termos de Aceite 
Definitivo, disponibilizado no Subanexo II, em até 5 (cinco) dias corridos, a 
contar da data de homologação pela CONTRATANTE. 

3.14.4. Somente após o recebimento do Termo de Aceite Definitivo a CONTRATADA 
poderá emitir a Nota Fiscal com o valor a ser faturado referente aos serviços 
entregues. 

3.14.5. Após o recebimento do Termo de Aceite Definitivo é iniciado o período de 
garantia, descrito no item de Acordo de nível de serviço, referente às 
implementações definidas e aprovadas pela CONTRATANTE na Ordem de 
Serviço. 

 
 
 

4. CONDIÇÕES ESPECIFICAS: 

 
4.1. Acordo de nível de serviço – ANS: 
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4.1.1. Os níveis de serviço têm como função definir os indicadores de 
acompanhamento da qualidade dos serviços prestados durante a contratação. 

4.1.2. Seguir-se-á a lista de penalidades quanto ao percentual a ser debitado do 
faturamento dos serviços relativos à Ordem de Serviço (Subanexo I) emitida pelo 
Sebrae/SE prestados pela CONTRATADA em função do não cumprimento do 
acordo de níveis de serviço: 

 

4.1.2.1. Dedução de 0,05% (cinco centésimos por cento) por cada hora excedente 
ao limite estabelecido no indicador I, descrito no item do valor e forma de 
pagamento deste termo de referência, sobre o valor da contratação do 
item referente ao licenciamento e suporte técnico; 

4.1.2.2. Dedução de 0,01% (um centésimo por cento) por cada hora excedente ao 
limite estabelecido no indicador II, descrito no item do valor e forma de 
pagamento deste termo de referência, sobre o valor da contratação do 
item referente ao licenciamento e suporte técnico; 

4.1.2.3. Dedução de 0,05% (cinco centésimo por cento) por cada hora excedente 
ao limite estabelecido no indicador I, descrito na tabela de criticidade, 
sobre o valor da contratação do item referente ao licenciamento e suporte 
técnico; 

4.1.2.4. Dedução de 0,03% (três centésimo por cento) por cada hora excedente 
ao limite estabelecido no indicador II, descrito na tabela de criticidade, 
sobre o valor da contratação do item referente ao licenciamento e suporte 
técnico; 

4.1.2.5. Dedução de 0,02% (dois centésimo por cento) por cada hora excedente 
ao limite estabelecido no indicador III, descrito na tabela de criticidade, 
sobre o valor total da contratação do item referente ao licenciamento e 
suporte técnico; 

4.1.2.6. Dedução de 0,01% (um centésimo por cento) por cada hora excedente ao 
limite estabelecido no indicador IV, descrito na tabela de criticidade, sobre 
o valor da contratação do item referente ao licenciamento e suporte 
técnico; 

4.1.3. Tabela de criticidade: 
 

 

4.1.4. A criticidade do defeito é determinada conforme descrito abaixo: 
 

4.1.4.1. MUITO ALTA: defeito que cause travamento ou queda constante no 
sistema, perda de dados, falha de segurança, instabilidade parcial ou 
total; 

4.1.4.2. ALTA: funcionamento indevido com resultados diferentes dos requisitos 



46 

 

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

especificados; 

4.1.4.3. MÉDIA: defeito em qualquer funcionalidade do sistema em que não se 
aplique as situações definidas para as criticidades MUITO ALTA e ALTA; 

4.1.4.4. BAIXA: defeito de interface, disposição de campos e informações, 
ortografia. 

 

4.1.5. Os descontos realizados na fatura da CONTRATADA através do uso do Acordo 
de Níveis de Serviço prevalecerão frente às penas de multa por ventura 
aplicadas, cabendo as multas para aqueles inadimplementos da CONTRATADA 
não previstos no Acordo de Níveis de Serviço. 

 
5. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO/ORIGEM DE RECURSOS: 

 
5.1. Os pagamentos serão efetuados da seguinte forma: 

 

5.1.1. O pagamento da licença será realizado em parcela única após implantação da 
ferramenta e com o acesso aos dados das cidades de Aracaju, Estância, 
Itabaiana, Lagarto, Nossa Sra da Glória e Propriá; 

5.1.2. O pagamento das horas de consultoria será realizado em parcela única após 
implantação da ferramenta e com o acesso aos dados da cidade de Aracaju; 

5.1.3. O pagamento do treinamento será realizado de parcela única após realização 
dos trabalhos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

 

01 

Licenciamento de uso do Sistema 
SIG no formato de Plataforma Digital  

LICENÇA DE USO 
ANUAL 

 
(por lote de 70.000 
empresas carregadas 
na plataforma) 

 

1 

02 
Consultoria especializada em 
geotecnologias 

HORAS 330 

03 
Treinamento (Turma com no mínimo 
de 10 pessoas) 

TURMA 1 

 
5.1.4.Os recursos financeiros para cobertura das despesas serão oriundos do 

Orçamento do Sebrae/SE - Exercício 2019, Projeto: Atendimento Remoto SE000733ATAT, 
Ação: Radar de Oportunidades. 

 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

 
6.1. São obrigações da contratada: 

 

6.1.1. Executar os serviços e as entregas em conformidade com os requisitos e nas 
condições dispostas no Termo de Referência. 
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6.1.2. Designar um profissional de seu quadro, quando solicitada, para  atuar como 
Preposto nas dependências do SEBRAE/SE, com a responsabilidade pela 
gestão dos aspectos administrativos, legais e técnicos do contrato, 
relacionando-se diretamente com o Gestor do Contrato e com os Gerentes de 
Projetos do Sebrae/SE; 

 
a) O preposto não cumprirá jornada de trabalho no Sebrae/SE, nem será 

remunerado diretamente pelo Sebrae/SE, podendo ser, inclusive, 
substituído a qualquer tempo pela CONTRATADA, sendo por esta 
orientado sob suas funções e atribuições; 

 

6.1.3. Capacitar à equipe técnica alocada aos serviços desta contratação sempre que 
se fizer necessário, considerando a evolução tecnológica ou mudança de 
tecnologia realizada pelo Sebrae/SE em seu ambiente computacional. 

6.1.4. Manter a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se a possíveis mudanças de 
atualização do ambiente computacional da CONTRATANTE, às suas expensas, 
sem quaisquer custos adicionais para o Sebrae/SE enquanto durar o contrato 
mais período de garantia. 

6.1.5. Solicitar autorização prévia do Sebrae/SE antes de utilizar recursos de software 
que necessitem de aquisição de licença de uso ou antes de utilizar ferramentas 
cuja versão seja diferente daquelas previstas e em uso no Sebrae/SE. 

6.1.6. Cumprir as atividades inerentes ao contrato com técnicos especializados, 
assumindo total e exclusiva responsabilidade pelo cumprimento integral do 
objeto desta contratação. 

6.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pelo Gestor do Contrato no 
Sebrae/SE. 

6.1.8. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor do Contrato no Sebrae/SE 
qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução dos serviços 
contratados. 

6.1.9. Responsabilizar-se sobre todos os atos de seus técnicos, relacionados ao 
manuseio de arquivos de dados, sistemas computadorizados, software e 
equipamentos de propriedade do Sebrae/SE. 

6.1.10. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação. 

6.1.11. Custear as despesas referentes à hospedagem, alimentação, transporte 
participação em reuniões caso a demanda de reunião seja gerada pela 
CONTRATADA. 

6.1.12. Disponibilizar os componentes construídos com códigos comentados e 
documentados em português do Brasil. 

6.1.13. Manter as condições de habilitação durante toda a vigência do contrato. 
6.1.14.Indicar o nome do estabelecimento bancário e agência, com os respectivos 

códigos, número de conta corrente e praça de pagamento, preferencialmente 
Banco do Brasil, considerando que os pagamentos serão efetuados, através de 
cobrança bancária, ou depósito em conta corrente. 

6.1.15. Enviar juntamente com as Notas Fiscais e Faturas as Certidões Negativas de 
Débito de Tributos Federais e INSS. 

6.1.16. A CONTRATADA deverá garantir todas as manutenções corretivas decorrentes 
de erros ou falhas nos produtos entregues, sem ônus para a CONTRATANTE: 
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a) Ao longo da execução do contrato; 

b) Por 6 (seis) meses, ao fim da vigência contratual; 

c) As manutenções corretivas serão solicitadas mediante comunicado formal 
sem custo para a CONTRATANTE. Tais manutenções devem ser 
atendidas no prazo máximo de acordo com nível de criticidade, a partir de 
sua comunicação formal pela CONTRATANTE, considerando regime de 
atendimento 8x5, conforme tabela de criticidade; 

d) As correções realizadas em um prazo superior ao estipulado acima estão 
sujeitas à aplicação de multas e sanções conforme clausula de 
penalidade. 

 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
7.1. São obrigações da contratante: 

7.1.1. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA, quando solicitado pela 
CONTRATANTE, desde que identificado e incluído na relação de técnicos 
autorizados, o acesso às dependências do SEBRAE/SE, respeitadas as normas 
de segurança vigentes. 

7.1.2. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma convencionada, 
dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades necessárias, 
após a aceitação dos serviços faturados. 

 
8. CONDIÇOES GERAIS 

 
8.1. O Sebrae/SE terá ampla liberdade de atualizar seu ambiente computacional, 

segundo sua necessidade e conveniência administrativa. 
8.2. Fica a CONTRATADA, desde já, impedida de comercializar, sem a expressa 

autorização do CONTRATANTE, qualquer ferramenta adquirida ou parte do seu 
conteúdo sem expressa autorização do SEBRAE/SE, sob pena de 
responsabilidade legal; 

8.3. O Sebrae/SE disponibilizará, durante serviço de implantação e configuração, 
toda a infraestrutura física, incluindo internet, energia elétrica, espaço, 
mobiliário, ar condicionado, para fins da implantação do Sistema SIG. Caso 
sejam necessários outros recursos além destes, a PROPONENTE deverá 
providenciá-los, sem nenhum ônus adicional para o SEBRAE/SE. 

8.4. Todas as informações e dados existentes nos produtos acima descritos são de 
propriedade do SEBRAE/SE, sendo de caráter privativo o acesso da 
CONTRATADA à essas informações, não estando autorizada a repassar a 
terceiros, copiar ou alterá-los sem prévia autorização do SEBRAE/SE, sob pena 
de responder, nas esferas civis e criminais, sob os atos e fatos que venham a 
ocorrer em decorrência dessa ilicitude; 

8.5. O presente contrato reger-se-á pela RESOLUÇÃO CDN Nº. 213/2011 – 
Regulamentação de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE; 

8.6. Os casos omissos serão resolvidos aplicando-se a legislação vigente, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito; 

8.7. O SEBRAE/SE poderá determinar a substituição de profissionais que venham a 
cometer abusos, apresentar comportamento inadequado, causar danos ao seu 
patrimônio ou que demonstrem incapacidade técnica para a realização das 
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atividades demandadas. Tal prerrogativa, se utilizada, será por meio de 
comunicação escrita à CONTRATADA, que deverá providenciar a substituição 
imediata uma vez recebida à notificação. 

8.8. A substituição constante de técnicos da CONTRATADA por ineficiência, 
negligência ou incapacidade na execução das atividades, assim como pelo 
comportamento do técnico substituído, será enquadrada como inexecução 
parcial do contrato, tornando a CONTRATADA inadimplente com suas 
obrigações, e, por conseguinte sujeita às sanções previstas em edital. 

8.9. A CONTRATADA deverá obedecer às normas e rotinas do SEBRAE/SE, em 
especial às que referenciem segurança, guarda, manutenção e integridade dos 
dados, programas e procedimentos físicos de armazenamento e/ou transporte 
das informações legadas (previamente existentes) ou geradas durante a 
execução dos serviços. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO: 
9.1. Os serviços devem ser iniciados no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do 
contrato e a versão inicial deverá estar em total funcionamento, no máximo, em 60 dias após 
o seu início. 
9.2 . Os serviços devem ser entregues de acordo com cronograma abaixo: 

Sistema SIG implantado Prazo 

Sistema SIG - Aracaju Até 30 dias da assinatura do contrato 

Sistema SIG – Estância, Propriá Até 45 dias da assinatura do contrato 

Sistema SIG – Lagarto, Itabaiana e 
Nossa Srª Glória 

Até 60 dias da assinatura do contrato 

Treinamento dos colaboradores do 
Sebrae/SE 

Até 60 dias da assinatura do contrato 

10. RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO: 
10.1. Gestor: Ana Teresa da Silva Neto 

 
Ana Teresa da Silva Neto 
Gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento  

Aracaju, 4 de novembro de 2019 
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SUBANEXO I – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
DE SERGIPE CNPJ: 13.115.183/0001-32 

 
ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES 5.500 BAIRRO 
AMÉRICA CEP: 49080-580, ARACAJU-SE. 

ORDEM DE SERVIÇO 

CONCORRÊNCIA Nº: 
XX.XXXX.XX DATA 
DE EMISSÃO: 
XX/XX/XXXX 

O.S. Nº: 

0000 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-
XX 

 
ENDEREÇO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONE: 
(XX) XXXX-XXXX 
RESPONSÁVEL: 

 
E-MAIL: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx 

IDENTIFICAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

  

ESPECIFICAÇÃO DA 
DEMANDA 

 

SOLICITANTE: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
UNIDADE: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONE: (XX) XXXX-XXXX 

 
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX X 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX X DESCRIÇÃO DAS ENTREGAS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX 

mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
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QUANTIDADE ESTIMADA DE PONTOS DE FUNÇÃO 

DATA INICIO DATA Nº DE 
PF/FUNCIONALIDADES 

VALOR 
UN. 

VALOR 
TOTAL 

XX/XX/XXXX XX/XX/XXX
X 

XXXX
X 

0,00 0,00 

AUTORIZAÇÃO DO 

SERVIÇO 

 

 
Aracaju, 

 

 
de 

 

 
, 

 

 
. 

 

 
Aracaju, 

 

 
de 

 

 
, 

 

 
. 
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SUBANEXO II – TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 
 

 

                            SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS DE SERGIPE 

CNPJ: 13.115.183/0001-32 

 
ENDEREÇO: AVENIDA TANCREDO NEVES 5.500 BAIRRO 
AMÉRICA CEP: 49080-580, ARACAJU-SE. 

TERMO DE ACEITE DEFINITIVO 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe, declara, por 
meio deste Termo de Aceite Definitivo, aceitar serviços prestados, de acordo com 
as seguintes informações: 

IDENTIFICAÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 

CONCORRÊNCIA Nº: XX.XXXX.XX 

 
DATA DE EMISSÃO OS: XX/XX/XXXX 

O.S. Nº: 

0000 

IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATADA 

RAZÃO SOCIAL: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-
XX 

 
ENDEREÇO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
TELEFONE: 
(XX) XXXX-XXXX 
RESPONSÁVEL: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
X 
E-MAIL: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx 

DESCRIÇÃO DAS 

ENTREGAS 

 

TIPO DO SERVIÇO: [DESENVOLVIMENTO/MANUTENÇÃO 
CORRETIVA / EVOLUTIVA] ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX DESCRIÇÃO DAS ENTREGAS: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 

mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.xx
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX 

QUANTIDADE EFETIVA DE PONTOS DE FUNÇÃO 

DATA INICIO DATA 
TÉRMIN
O 

Nº DE 
PF/FUNCIONALIDA
DES 

VALOR 

UN. 

(R$

) 

VALOR 

TOTA

L 

(R$) 

XX/XX/XXXX XX/XX/XXX

X 

X

X 

00,00 00,00 

AUTORIZAÇÃ

O 

  

 
Aracaju, 

 

 
de 

 

 
, 

 

 
. 

 



 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe – SEBRAE/SE 

Av. Tancredo Neves, n.º 5500, Bairro América 

CEP 49080-470 - Aracaju/SE – (79) 2106-7700 

SUBANEXO III – RELAÇÃO DE CIDADES INDICADAS PARA IMPLANTAÇÃO 
DO SISTEMA SIG 

 
 
 

UF Municípios 

 
           Sergipe 

 
Aracaju 

Sergipe  
Estância 

Sergipe  
Itabaiana 

Sergipe  
Lagarto 

Sergipe  
Nossa Sra. 

Glória 

Sergipe  
Propriá  
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ANEXO II 
DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

(NOME EMPRESARIAL), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

_____, com sede na ___(endereço completo)___, neste ato representado pelo seu 

__(cargo)___ (nome do representante legal), portador do RG n.º ______, inscrito no CPF/MF 

sob o n.º (xxxx), DECLARA, sob as penalidades da lei e nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 

vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais 

impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, ser: 

 

(   ) MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a 

fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 

vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06.  

 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual 

ou inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente 

instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 

3º da Lei Complementar nº 123/06.  

 

Declara ainda, que os presentes dados são verdadeiros e visam a facilitar os trâmites 

processuais da licitação, no sentido de antecipar informações a respeito do porte da empresa. 

Asseguro, quando solicitado pelo SEBRAE/SE, a comprovação dos dados aqui inseridos, sob 

pena da aplicação das sanções previstas no Código Penal Brasileiro. 

 

Por ser a presente declaração a manifestação fiel de minha livre vontade, firmo este 
documento, para os fins de direito. 

______(Local de emissão e data)________ 
 

(Assinatura) 
___________________________________ 

(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) 
CPF/MF n.º: 

RG n.º: 
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ANEXO III 
DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO PARA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Ao SEBRAE/SE - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe 
 
A     (Nome empresarial da licitante)    , inscrita no CNPJ/MF sob n.º............................, com 
sede na ........................................, n.º ....... , na cidade de ............./...., propõe ao SEBRAE/SE 
a participação na Concorrência nº 01/2019 e  
 
DECLARA QUE: 
I) o prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da 
respectiva abertura; 
 
II) examinamos cuidadosamente o edital com seus anexos, inteiramo-nos de todos os seus 
detalhes e com eles concordamos, aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde 
já nos submetemos; 
 
III) todas as dúvidas ou questionamentos foram devidamente esclarecidos, bem como 
recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da 
licitação; 
 
IV) nos valores constantes da proposta estão inclusas todas as despesas com mão de obra 
qualificada e treinada, material necessários à execução dos serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários e de qualquer natureza, despesas técnicas e 
operacionais, taxa de lucro, fretes, pedágios, taxas de entrega, enfim, todas as despesas 
necessárias à prestação dos serviços; 
 
V) todo e qualquer ônus referente a direitos de propriedade industrial, marcas e patentes, 
segredos comerciais e outros direitos de terceiros, bem como por violação dos mesmos, suas 
consequências e efeitos jurídicos são de responsabilidade da licitante/CONTRATADA que 
deverá responder por eles e defender o SEBRAE/SE em juízo ou fora dele, contra reclamações 
relacionadas com o assunto; 
 
VI) a inexistência de fato impeditivo à habilitação, sob pena de incorrer nas sanções legais; 

 
(Cidade/UF), .... de .......................... de 2019. 

 
_______________(Assinatura)_______________ 
(Nome do Representante Legal da Empresa) 
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ANEXO IV 
DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 

 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
Ao  
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE 
At.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa ________(Nome Empresarial)_____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, com 

sede na ___(endereço completo)___, neste ato representado pelo seu __(cargo)___ (nome do 

representante legal), portador do RG n.º ______ e inscrito no CPF/MF sob o n.º (_________), 

interessada em participar da Concorrência n.º 01/2019, do SEBRAE/SE, DECLARA para os 

devidos fins, sob as penalidades da lei, QUE: 

 

01. Não está impedida ou suspensa de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE;  

  

02. Não possui na composição do seu capital social, ou em seu quadro 

societário/diretivo, dirigente e/ou empregado do SEBRAE/SE, bem como ex-

dirigente e/ou ex-empregado desligado a, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data da abertura dos envelopes da Concorrência supracitada; 

 

03. Não possui sócio ou dirigente que figure como cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, 

de dirigente ou empregado do SEBRAE/SE ocupante de cargo de chefia ou 

assessoramento, com capacidade de influir no resultado do processo licitatório. 

 
Cidade/UF, ... de .............. de 2019. 

 
____________________________ 

(Nome do Representante Legal) 
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ANEXO V 
CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N.º    /2019 

 
Contrato de Execução de Serviços que entre si 
firmam, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas de Sergipe - SEBRAE/SE e a........... 
de acordo com a legislação em vigor e as 
cláusulas abaixo. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, reuniram-se, de um lado o SERVIÇO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SERGIPE, entidade associativa de direito 
privado, sem fins lucrativos, instituído sob a forma de serviço social autônomo, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n.º 13.115.183/0001-32, com sede na Av. Tancredo Neves, n.º 5.500, Bairro 
América, Aracaju/SE, a seguir denominado simplesmente SEBRAE/SE, neste ato representado 
por seu Diretor Superintendente, PAULO DO EIRADO DIAS FILHO, brasileiro, ........, 
.................., portador do RG n.º ..... e inscrito no CPF/MF sob o n.º .............., e pelo Diretor 
EMANOEL SILVEIRA SOBRAL,, ........, ...................., ................., portador do RG n.º ..... e 
inscrito no CPF/MF sob o n.º .............., e do outro, a empresa ....................., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º .............., com sede na .............., aqui 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu ............, 
.................., brasileiro, ........., ............... residente e domiciliado .................., portador do RG n.º 
................... e inscrito no CPF/MF sob o n.º............., têm entre si justos e acordados o presente 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, que se regerá de acordo com o Regulamento de 
Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, aprovado pela Resolução CDN n.º 213/2011, 
de 18/05/2011, publicado no D.O.U. de 26/05/2011, com a Lei Complementar n.º 123/2006, de 
14/12/2006 e suas alterações e as cláusulas a seguir enumeradas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1- O presente Contrato visa à aquisição de um Sistema de Informações Geográficas (SIG).  
 
1.1.1. O Sistema SIG deve ser disponibilizado no formato de Plataforma Digital.  
 
1.1.2. Este serviço técnico especializado será composto de uma licença de uso anual do 
Sistema SIG, horas de consultorias em geotecnologias e treinamento para colaboradores do 
Sebrae/SE.  
 
1.1.3. O Sistema SIG deverá ser integrado ao Portal de atendimento do Sebrae/SE 
(www.se.sebrae.com.br), de acordo com especificações descritas neste Edital e no Termo de 
Referência (Anexo I do edital da Concorrência nº 01/2019). 
 
 
 

http://www.se.sebrae.com.br/
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CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES 
 
Fazem parte integrante deste Contrato: 
I - o Edital da Concorrência n° 01/2019; e 
II - a Proposta da Contratada. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
Além das responsabilidades aqui assumidas e daquelas contatantes no Termo de Referência, 
obrigam-se ainda as partes: 
 
I- o SEBRAE/SE: 
a) exigir que os serviços, objeto deste Contrato, sejam executados em conformidade com o 

disposto na Cláusula PRIMEIRA deste instrumento e com o Termo de Referência ANEXO I 
do Edital da Concorrência 01/2019; 

b) efetuar o pagamento de acordo com o disposto na Cláusula QUINTA deste instrumento; 
c) acompanhar, fiscalizar e auditar a realização dos serviços contratados;  
d) prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela CONTRATADA;  
e) notificar, formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas 

no cumprimento do contrato. 
f) zelar pelo fiel cumprimento das Cláusulas deste Contrato. 
 
II- A CONTRATADA: 
a) prestar os serviços ora contratados em conformidade com o disposto na Cláusula PRIMEIRA 

deste instrumento e com o Termo de Referência ANEXO I do Edital da Concorrência 
01/2019; 

b) arcar com as despesas do refazimento de qualquer serviço, para o qual tenha dado causa;  
c) fornecer ao SEBRAE/SE ou a seu preposto, toda e qualquer informação que lhe seja 

solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da execução 
dos serviços, cuja omissão na fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da 
empresa, decorrente das obrigações pactuadas;  

d) planejar, executar e conduzir os trabalhos ora contratados;  
e) manter sigilo de todos os dados e informações que tiver acesso por ocasião da prestação 

dos serviços contratados;  
f) manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas no edital 

da Concorrência 01/2019;  
g) comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incidirem sobre a execução 

dos serviços;  
h) cumprir todas as leis e posturas, federais, estaduais e municiais pertinentes e 

responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado 
causa.  

i) informar ao SEBRAE/SE a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, 
na regularidade dos serviços, sugerindo os ajustes necessários para a fiel execução deste  
contrato; 

j) arcar com todas as obrigações decorrentes de encargos sociais, previdenciários, fiscais, 
trabalhistas e comerciais resultantes da execução do Contrato; 

k) arcar com todas as despesas diretas ou indiretas oriundas deste Contrato, tais como: 
alimentação, hospedagem, traslados, salários e locomoção dos seus profissionais, assim 
como por eventuais danos ou prejuízos causados a terceiros ou ao SEBRAE/SE, resultantes 
de culpa ou dolo da Contratada, ou dos seus prepostos na execução deste Contrato; 
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l) cumprir o Código de Ética do SEBRAE/SE, disponível no Portal do SEBRAE/SE, no link 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/se/transparencia?codUf=27; 

l) zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA 
4.1- A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, do SEBRAE/SE, não a 
eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações, derivadas deste contrato.  
4.2- A fusão, cisão ou incorporação, também, só serão admitidas com o consentimento prévio 
do SEBRAE/SE e por escrito e desde que não afetem a boa execução do contrato.  

 
 CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 

5.1. O preço global do presente contrato é de R$ .............., correspondente aos seguintes 
serviços: 

5.1.1. Licença de uso – R$ ...... 
5.1.2. Consultoria – R$ ..... 
5.1.3. Treinamento – R$ .... 
 

5.2. Pela perfeita execução do objeto contrato, os pagamentos serão efetuados da seguinte 
forma: 

 
5.2.1. O pagamento da licença será realizado em parcela única após implantação da 

ferramenta e com o acesso aos dados das cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto, 
Nossa Sra. da Glória e Propriá; 

 
5.2.2. O pagamento das horas de consultoria será realizado em parcela única após 

implantação da ferramenta e com o acesso aos dados da cidade de Aracaju; 
 
5.2.3. O pagamento do treinamento será realizado em parcela única após realização dos 

trabalhos. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

 

01 

Licenciamento de uso do Sistema SIG 
no formato de Plataforma Digital  

LICENÇA DE USO 
ANUAL 

(por lote de 70.000 
empresas carregadas 
na plataforma) 

 

1 

02 
Consultoria especializada em 
geotecnologias 

HORAS 330 

03 
Treinamento (Turma com no mínimo de 
10 pessoas) 

TURMA 1 

 
5.3. Os recursos financeiros para pagamento das despesas oriundas da contratação objeto 
desta Concorrência serão provenientes do Orçamento do Sebrae/SE - Exercício 2019, Projeto: 
Atendimento Remoto SE000733ATAT, Ação: Radar de Oportunidades. 
 
5.4. Pela perfeita execução dos serviços, o SEBRAE/SE fará o pagamento do preço proposto, 
por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, conforme acima descrito, em até 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/se/transparencia?codUf=27
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20 (vinte) dias úteis após aceitação dos serviços, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota fiscal, que deverá ser preenchida com estas informações: especificação dos 
serviços executados, preços unitários/total, com a dedução dos impostos devidos, indicação do 
banco, nº da agência e conta corrente da empresa contratada, atestada pela Gerente da 
Unidade de Atendimento Individual do SEBRAE/SE - UAI; 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, através da 
apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
d) RANFS (Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviço), para fornecedor de serviço com 

sede fora de Aracaju/SE. 
 
5.4.1- É indispensável mencionar o número do contrato em toda a documentação 

referente ao objeto contratado. 
 
5.5. A Nota Fiscal em desacordo com o exigido não será paga até que a Contratada 
providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo neste caso, qualquer alteração no 
valor a ser pago pelo SEBRAE/SE.  
 
5.6. Quando a contratada prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a 
realização do pagamento, o SEBRAE/SE descontará do valor a ser pago, as despesas que 
venha a ter em virtude do erro.  
 
5.7. O SEBRAE/SE não efetuará o pagamento de fatura ou duplicata que tenha sido colocada 
em cobrança ou descontada em banco, e não se responsabilizará pelo pagamento de parcelas 
contratuais operadas pela contratada junto à rede bancária.  
 
5.8. Se a empresa Contratada for optante pelo SIMPLES deve anexar à fatura, a declaração 
devidamente assinada pelo representante legal da empresa, situação em que não incidirá a 
retenção dos impostos.  
 
5.9. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da 
despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras 
necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o SEBRAE/SE.  
 
5.10. O SEBRAE/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a 
eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 
 
5.11. Os preços serão fixos e irreajustáveis 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO/FISCALIZAÇÃO 
A execução dos serviços objeto deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Unidade 
de Atendimento Individual do SEBRAE/SE, a qual exercerá a fiscalização sobre os serviços, 
cabendo-lhes decidir pela aceitação ou não dos serviços apresentados, exigindo o fiel 
cumprimento de todos os requisitos, avaliando, também, a sua qualidade, podendo rejeitá-los 
no todo ou em parte.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Os recursos financeiros para pagamento das despesas resultantes desta contratação serão 
provenientes do Orçamento do Sebrae/SE - Exercício 2019, Projeto: Atendimento Remoto 
SE000733ATAT, Ação: Radar de Oportunidades. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 
8.1- Os serviços objeto deste Contrato serão executados no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias, conforme cronograma abaixo: 
 

Sistema SIG implantado Prazo 

Sistema SIG - Aracaju Até 30 dias da assinatura do 
contrato 

Sistema SIG - Estância, Propriá Até 45 dias da assinatura do 
contrato 

Sistema SIG- Lagarto, Itabaiana e Nossa Srª Glória Até 60 dias da assinatura do 
contrato 

Treinamento dos colaboradores do Sebrae/SE Até 60 dias da assinatura do 
contrato 

 
8.2- O presente contrato entrará em vigor no ato da sua assinatura e perdurará até o 
cumprimento das obrigações pelas partes, podendo ser prorrogado em comum acordo e 
respeitado o disposto no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE, 
obedecendo os prazos estabelecidos no cronograma acima. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
9.1- A inexecução, total ou parcial, das obrigações assumidas em decorrência deste Contrato, 
implicará, após garantida a ampla defesa, as seguintes sanções: 

a) advertência; 
b) multa cominatória, não compensatória, de 0,2% (zero vírgula dois por cento) sobre o 

valor contratado, por dia que exceder o prazo contratual e de 2% (dois por cento) sobre o valor 
global do contrato, caso a CONTRATADA se recuse a aceitar a execução do objeto deste 
Contrato sem motivo justificável e aceito pela autoridade competente ou ainda, preste os 
serviços em desacordo com o aqui pactuado; 

c) rescisão deste Contrato; 
d) suspensão temporária por até 02 (dois) anos do direito de participar de licitações 

instauradas pelo Sistema SEBRAE. 
 
9.2- A advertência será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas contratuais 
que não causem prejuízo ao SEBRAE/SE. 
 
9.3- Poderão ser motivos de rescisão deste Contrato, independentemente de notificação 
judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais sanções: 
 a) o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos previstos neste Contrato; 
 b) o atraso injustificado na prestação dos serviços; 
 c) a subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, a associação da 
CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, 
cisão ou incorporação, sem o prévio assentimento do SEBRAE/SE; 
 d) a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA; 
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e) a alteração social, ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a 
juízo do SEBRAE/SE, prejudique a execução deste Contrato; 
 f) a dissolução da sociedade; 
 g) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade do SEBRAE/SE e exaradas no processo administrativo 
a que se refere este Contrato; 

h) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste Contrato. 
 
9.4- Serão motivos de aplicação da pena de impedimento temporário para licitar com o Sistema 
SEBRAE, pelo prazo de até 02 (dois) anos, os casos de reincidência em descumprimento de 
prazo contratual, descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual ou, ainda, 
se houver rescisão contratual, mesmo não resultando prejuízo para o SEBRAE/SE. 
 
9.5- Tal penalidade será aplicada por competente autoridade do SEBRAE/SE, após a instrução 
do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da Contratada. 
 
9.6- A penalidade de suspensão temporária poderá ser aplicada, ainda à Contratada: 
 a) condenada definitivamente por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer 
tributos ou que deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais; 
 b) praticante de atos ilícitos visando frustrar os objetivos deste Contrato; 
 c) que demonstre ser inidônea para contratar com o Sistema SEBRAE por prática de 
ilícitos. 
 
9.7- As penalidades de advertência e de suspensão temporária poderão ser aplicadas 
juntamente com a pena de multa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - ANTICORRUPÇÃO  
10.1.As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma 
ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE, previstos no Art. 2º do seu 
Regulamento de Licitações e de Contratos. 
 
§ 1.º- A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem 
contra o patrimônio e à imagem do Sistema SEBRAE. 
 
§ 2.º- Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que 
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria 
quanto por meio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie, que constituam prática ilegal 
ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto 
deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, 
que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma. 
 
§ 3.º- As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as 
obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam 
sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
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O descumprimento de quaisquer das obrigações aqui pactuadas, ensejará a rescisão por ato 
unilateral da parte prejudicada, respondendo a parte faltosa pelos prejuízos que houver dado 
causa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, como único e competente para as eventuais 
pendências oriundas do contexto deste instrumento, com prevalecimento sobre qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por se acharem justos e contratados, assinam os contratantes o presente instrumento 
em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 

 
Aracaju/SE, 11 de novembro de 2019. 

 
Pelo SEBRAE/SE: 
 
 
Paulo do eirado Dias Filho      Emanoel Silveira Sobral 
      Diretor Superintendente                                                                                                        
Diretor  
 
 
Pela CONTRATADA: 

 
____________________________ 

(Nome do Representante Legal) 
 
TESTEMUNHAS: 
 
___________________________________  
Nome:                              
CPF:  
 
___________________________________  
Nome:                              
CPF:                     
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ANEXO VI 
do Edital do CONCORRÊNCIA Nº 01/2019  

 

FORMULÁRIO PARA CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESA PARTICIPANTE DA CONCORRÊNCIA N.º 01/2019 

NOME EMPRESARIAL: 
 

NOME DE FANTASIA: 
 

CNPJ/MF: 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

 

CIDADE/UF: CEP 
 

TELEFONE(S): 
 

E-MAIL PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES: 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
 

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO: 
 

PORTE DA EMPRESA: 

□ ME (Microempresa) 

□ EPP (Empresa de Pequeno Porte) 

□ OUTRO PORTE (Informar): .............................................................................................. 
 

 
Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras, pelas 
quais assino abaixo. 
 

       (Cidade/UF)       ,         de __________ de 2019. 
 
 

 
_______________(Assinatura)______________ 

(Nome) 


