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EDITAL MISSÃO EMPRESARIAL 
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO TOCANTINS 

CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE PARTICIPANTES PARA A MISSÃO 
EMPRESARIAL METODO CIS - 2018 

EDITAL Nº 01/2018 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Tocantins – SEBRAE/TO, Serviço Social 
Autônomo (Lei nº 8.029, de 12.04.90; Decreto nº 99.570, de 09.10.90) com sede no Plano Diretor Norte, 
Avenida LO 04, Conjunto 02, Lote 01 em Palmas/TO, CEP 77.006-006, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
25.089.962/0001-90, nos termos de seu Estatuto Social, com a missão de promover a competitividade e o 

desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e estimular o empreendedorismo, torna pública a 
missão empresarial para participação no curso Método CIS em Brasília e convoca os interessados à se 
inscreverem de acordo com as especificações expressas neste Edital. 
 
1. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Método CIS é o maior treinamento de Inteligência Emocional do Mundo com ferramentas 
de coaching capazes de conduzir os participantes a eliminarem os obstáculos emocionais que os 
impedem de alcançar objetivos e construir um estilo de vida abundante. 

Criado pelo PhD em Business Administration e Mestre em Coaching, Paulo Vieira, o curso é totalmente 
baseado em técnicas comprovadas cientificamente. Paulo Vieira desenvolve esse treinamento há mais 
de 20 anos e já impactou positivamente mais de 400 mil vidas e negócios com a metodologia do curso. 

O curso trabalha todas as áreas da vida ao mesmo tempo e fará você ter acesso a técnicas para melhorar 
seu dia, aumentar sua produtividade, melhorar o diálogo com seu esposo(a), com seus filhos, com seus 
pais, com seus colegas de trabalho e seus colaboradores. 

 
2. DO OBJETO 
Constitui objeto do presente Edital a inscrição de no mínimo 10 empresários e no máximo 65 empresários 
para participação da Missão Empresarial Método CIS em Brasília/DF. 
 
3. SOBRE Método CIS em Brasília 
Local: Brasília 
Período: 16 a 18/11/2018 
Horário: 09 às 23h  
 
Programação/Conteúdo 
 
VIDA PESSOAL:  
 
1. Equilíbrio e autocontrole emocional.  

2. Reprogramação de crenças limitantes e traumáticas.  

3. Alta Performance profissional e pessoal.  

4. Fortalecimento da autoestima.  

5. Eliminação da autossabotagem.  

6. Redução dos sintomas de traumas e vícios.  

7. Redução dos sintomas de depressão e ansiedade.  

8. Restauração de relacionamentos.  



 

                                                    
 
VIDA PROFISSIONAL  
 
1. Realização de metas e objetivos.  

2. Fortalecimento da capacidade de liderança.  

3. Mais tranquilidade para a tomada de decisões.  

4. Autoconfiança e otimismo.  

5. Maior flexibilidade e autocontrole.  

6. Maior capacidade de realização.  

7. Equilíbrio em todas as áreas da vida.  
 
EMPRESARIAL  
 
1. Alta performance profissional.  

2. Fortalecimento da capacidade de gestão.  

3. Fortificação do trabalho em equipe.  

4. Melhoria do clima organizacional.  

5. Aumento do comprometimento geral da equipe.  

6. Realização de metas e objetivos.  

7. Desenvolvimento da liderança.  

8. Profissionais automotivados.  

9. Maior foco na solução, e não nos problemas.  
 
CONJUGAL 

1. Maior comprometimento com a relação. 
2. Aprender a perdoar ao outro e a si mesmo. 
3. Eliminação da autossabotagem. 
4. Fortalecimento da autoestima. 
5. Uso do autoconhecimento em benefício da relação. 
6. Quebra de ciclos viciosos dentro do relacionamento 

                    SOBRE A MISSÃO EMPRESARIAL 

4.1 Objetivo Geral: Oportunizar ao empresário acesso a conhecimentos que promoverão mudanças 
comportamentais que influenciarão na gestão de seus negócios. 

4.2  Período da Missão Empresarial: 15 a 19/11/2018 

4.3 Horários de Voos: 

DESCRIÇÃO TRECHO HORÁRIO DE SAÍDA HORÁRIO DE CHEGADA 

VOO - GOL Palmas/Brasília Gol 1761/ 15 Nov. 17:20h  Gol 15 Nov. 19:35 / PMW - Palmas à BSB - Brasília 

VOO - GOL Brasília/Palmas Gol 1792 / 19 Nov. 22:45h  Gol 19 Nov. 23:00h / BSB – Brasília PMW - PALMAS 
 

 
4.4 VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 3.340,00 (Três mil trezentos e quarenta reais). 
 4.4.1 Subsídio do Sebrae (50%) = R$ 1.670,00 (Hum mil, seiscentos setenta reais). 
 4.4. 2 Contrapartida da empresa participante (50%) = R$ 1.670,00 (Hum mil, seiscentos setenta reais). 
   4.4.3 Forma de pagamento: dinheiro ou cartão de crédito, podendo ser dividido em até 10 (Dez) parcelas. 

 
 4.5 DADOS DO PACOTE EMPRESARIAL DO SEBRAE: 
 4.5.1 Aéreo: gol – Palmas / Brasília / Palmas (com saída de palmas/TO); 



 

                                                    
   4.5.2 04 noites de hospedagem no Hotel Planalto Bittar;  

4.5.3 Hospedagem em apartamento duplo; 
4.5.4 Café da manhã incluso; 

 4.5.5 Seguro viagem; 
 4.5.6 Transfer. 
 
5. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO 

5.1 O Sebrae/TO concederá o subsídio a um participante por CNPJ (MEI, ME e EPP); 
5.2 Idade mínima do participante:  18 anos 

 
6. CRONOGRAMA GERAL 

ITEM ETAPAS PRAZO 

6.1 Publicação do Edital no Portal Sebrae 13/09/2018 

6.2 Prazo de inscrição 18/09/2018 

6.3 Entrega de documentação 18/09/2018 

6.4 Análise da documentação 18/09/2018 

6.5 Pagamento da inscrição 18/09/2018 

6.6 
Publicação no portal Sebrae a relação dos 
participantes 

20/09/2018 

6.7 Realização da Missão Empresarial 15 a 19/11/2018 

6.8 
Reunião pós missão para troca de experiência e 
avaliação 

29/11/2018 

 
7. INSCRIÇÃO 
O empresário deverá encaminhar os documentos abaixo até a data indicada no cronograma geral (item 
6). 
 

7.1 Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I); 
7.2 Termo de Compromisso devidamente preenchido e assinado (Anexo II); 

      7.3 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa jurídica – CNPJ; 
7.4 Os documentos elencados nos itens 7.1, 7.2 e 7.3 deverão ser entregues em alguma unidade do 

Sebrae- TO, podendo ser em Palmas, Araguaína, Gurupi, Colinas, Guaraí, ou enviar digitalizado para 
o e-mail: 
 
Palmas: adelice@to.sebrae.com.br; 
Araguaína: priscilla.cantuario@to.sebrae.com.br 
Gurupi: paula.alencar@to.sebrae.com.br 
Colinas: solange.oliveira@to.sebrae.com.br 
Guarai: sara.vargas@to.sebrae.com.br,  conforme cronograma, item 6.  

 

8 AVALIAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
O Sebrae/TO publicará em seu site www.to.sebrae.com.br, conforme cronograma, item 6.5, a relação 
dos participantes que irão na missão empresarial, de acordo com a entrega da documentação exigida. 

 

9. ANEXOS 
Compõem este Edital de Seleção de Propostas os seguintes anexos: 
Anexo I – Formulário de Inscrição 
Anexo II – Termo de Compromisso 



 

                                                    
ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins 

CNPJ: 25.089.962/0001-90 

Telefone: 0800 570 0800 

Portal: www.sebrae.com.br 

 
MISSÃO TÉCNICA: MÉTODO CIS 

Nome Cliente (Completo): ________________________________________________________________________ 

CPF:_____________________RG:________________SSP: _________Data de Nascimento:____________________ 

Razão Social: ______________________________________________CNPJ: ________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________________________________ 

Telefone/ Celular: (   ) ________- ________ E-mail:  ____________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES DO EVENTO 

Produto/Evento:_____________________________________________________________________________                         

Data e horário/Início:___________________Data e horário/Término:__________________________________       

 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

Valor: R$________________________  Forma de pagamento:____________________________________ 

Vecto:__________________________ Data de emissão:_____________________________________________ 

Faturado por: _______________________________________________________________________________ 

 

 

1. Por este instrumento, o CLIENTE assume o compromisso de efetuar o pagamento conforme acima citado. 
2. O não comparecimento não isenta do pagamento. 
3. O atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas acima estipuladas acarretará a imposição de multa contratual 

correspondente ao percentual de 2% (dois por cento) calculada sobre o valor da parcela não paga, independente do 
período de atraso, além de juros de 1% ao mês. 

4. Em caso de inadimplência superior a 30 (trinta) dias, o valor inadimplido será encaminhado para o suporte de 
cobrança. Em caso de permanência, o Sebrae reserva-se do direito de incluir o inadimplente no serviço de proteção 
ao crédito (SPC). 

5. A emissão de certificado está condicionada a participação do cliente conforme critérios estabelecidos no produto. 

 

CANCELAMENTOS 

a) O Sebrae/TO reserva-se o direito de cancelar o evento, nos casos em que não houver o número mínimo de 
participantes para sua execução. 

b) Para informações e cancelamento: pessoalmente nas unidades do Sebrae ou pela Central de Relacionamento (0800 
570 0800). 

           

ASSINATURAS 

Inscrito:  

                       Representante do Sebrae: 

_______________________________________  __________________________________ 

Nome:        Nome: 

 
 
 



 

                                                    
ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO  

 

 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Tocantins 

CNPJ: 25.089.962/0001-90 

Telefone: 0800 570 0800 

Portal: www.sebrae.com.br 

 
1. MISSÃO TÉCNICA: MÉTODO CIS 

 
2. PÚBLICO ALVO:  Empresários e Empreendedores 

 
3. PERÍODO:  15 a 19 de novembro de 2018 

‘ 
4. HORÁRIOS DE VOOS (PREVISÃO): 

 

DESCRIÇÃO TRECHO HORÁRIO DE SAÍDA HORÁRIO DE CHEGADA 

IDA Palmas/Brasília Gol 1761/ 15 Nov. 
17:20h  

Gol  15 Nov. 19:35 / PMW - 
Palmas à BSB - Brasília 

VOLTA Brasília/Palmas Gol 1792 / 19 Nov. 
22:45h  

Gol 19 Nov. 23:00h / BSB – 
Brasília PMW - PALMAS 
 

 
5. VALOR DO INVESTIMENTO POR PESSOA: R$ 3.340,00 (Três mil e trezentos quarenta reais), 

sendo: 
a) Subsídio do Sebrae = R$ 1.670,00 (Hum mil e Seiscentos e setenta reais). 
b) Contrapartida do Participante R$ 1.670,00 (Hum mil e Seiscentos e setenta reais). 
c) O pagamento da Contrapartida deverá ser efetuado em dinheiro ou cartão de crédito em até 

10 (dez) vezes. 
d)  O Sebrae subsidiará a participação de um representante por CNPJ público alvo do Sebrae 

(MEI, ME e EPP). 
ATENÇÃO:  

� ESTE VALOR É PARA INSCRIÇÃO ATÉ 15/09, APÓS ESSA DATA A CONSULTA SERÁ COM A TARIFA 
DO DIA. 

 
O PACOTE INCLUI:  

 
� AÉREO – PALMAS / BRASÍLIA / PALMAS; 
� 04 NOITES DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO; 
� CAFÉ DA MANHÃ; 
� TRANSFER AEROPORTO/HOTEL/EVENTO/HOTRL/AEROPORTO; 
� INSCRIÇÃO NO EVENTO. 

 
6. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
a) No desembarque em Brasília o participante deverá permanecer com o grupo da Missão, até o 

momento de localização do traslado pelo Gestor do SEBRAE;  
b) O traslado do hotel para o evento – será comunicado pelo gestor do SEBRAE;  
c) Para a utilização do traslado disponível para o deslocamento de ida e volta do Hotel/evento/Hotel 

haverá uma tolerância de até 10 minutos para a saída do transporte. Casos em que o participante 
não for utilizar o traslado deverá informar ao gestor do SEBRAE; 



 

                                                    
d) Todas as despesas com frigobar/almoço/jantar/ e demais serviços no hotel e possíveis visitas a 

cidade de Brasília/DF, ocorrerão por conta de cada participante; 
e) Caso o participante venha a perder o voo ou conexão o mesmo deverá arcar com as despesas 

de remarcação. Tendo em vista que o pacote emitido via Sebrae não permite remarcações. 
f) O traslado de retorno de Brasília/DF, saindo do Hotel para o Aeroporto será no dia 19/11/2018 

em horário a ser acordado com o grupo pelo gestor do SEBRAE, tendo uma tolerância de até 10 
minutos. O participante que porventura perder o traslado deverá utilizar outro meio de 
locomoção por conta própria até o aeroporto. 

g) Informamos que em virtude da resolução 400/2016 da ANAC, artigos 13 a 15, passam a vigorar as 
novas regras para franquia de bagagens cobradas pelas Cias Aéreas. Esta despesa não consta no 
pacote ficando cada passageiro arcar com o custo da sua bagagem despachada. Vale ressaltar que 
a bagagem de mão continua gratuita desde que não ultrapasse 10KG e as dimensões permitidas 
(55 cm de altura e 40 cm de largura). 

Os valores para despacho de bagagens de até 23KG variam de uma companhia aérea para outra, 
sendo: 

 
� GOL: Caso a bagagem ultrapasse 23 kg, será cobrado R$ 12,00 para voos nacionais e R$ 

15,00 para voos internacionais por quilo excedente. Nenhuma peça pode ultrapassar 45 kg 
em voos nacionais e 32 kg em voos internacionais.  

 

Termo de Compromisso 

Reconheço e estou ciente de todas as informações prestadas pelo SEBRAE-TO quanto à minha 

participação na Missão Técnica Método CIS e concordo com o valor do investimento me 

comprometendo a efetuar o pagamento da contrapartida, como também participar de toda 

programação me responsabilizando com o preenchimento e apresentação dos formulários de avaliação 

no final da Missão. 

Empresa: _________________________________________________________________ 

Participante: _______________________________________________________________ 

CPF:   ___________________________   RG: _______________      Emissor _____________ 

Celular __________________                       Data de Nascimento _____/ _____/ ______ 

 

 

Palmas, ____/____/2018. 

 

_____________________________________                                                                         

ASSINATURA 


