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REGULAMENTO DO SEBRAETEC 4.0  

SEBRAE Pernambuco 

 

Dispõe sobre o Sebraetec (Serviços 

tecnológicos para Inovação, sua finalidade e 

regras gerais). 

 

Capítulo I 

DA DEFINIÇÃO DO SEBRAETEC 

 

Art. 1º. O Sebraetec tem por objetivo garantir ao seu público-alvo o acesso a serviços tecnológicos 

para inovação, por meio da melhoria de processos, produtos e serviços ou da introdução de 

inovações nas empresas e mercados. 

 

Art. 2º. O Sebraetec é um Produto Nacional operacionalizado pelo SEBRAE Nacional e 

SEBRAE/PE. 

 

Art. 3º. São públicos do Sebraetec: 

a) Empreendimentos (Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e 

Microempreendedor Individual – MEI) regularizados perante o poder público através do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Pessoas Jurídicas classificadas no CNPJ como DEMAIS, desde que comprovem que 

atendam aos limites de receita bruta estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e 

suas alterações, e não se enquadrem nas vedações previstas no § 4º do art. 3º desta mesma 

Lei. 

c) as pessoas físicas que estejam registradas no Sistema de Informações Cadastrais do 

Artesanato Brasileiro (SICAB) e tenham a Carteira Nacional do Artesão ou Carteira Nacional 

de Trabalhador Manual (com a carteira válida no momento do atendimento);  

d) os produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural 

na Receita Federal (NIRF), declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ou Registro de Pescador. 

e) as cooperativas, desde que atendam aos limites de receita bruta estabelecidos na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações.   

Parágrafo único. Todos os públicos do Sebraetec estão condicionados ao limite de faturamento 

para Empresa de Pequeno Porte previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 

e suas alterações. 
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Capítulo II 

DOS SERVIÇOS TECNOLÓGICOS 

 

Art. 4°. Os atendimentos do Sebraetec deverão estar vinculados aos seguintes tipos de serviços: 

a) Consultoria Tecnológica; 

b) Serviços metrológicos; 

c) Avaliação da conformidade; 

d) Prototipagem. 

 

Parágrafo Primeiro.  As definições dos tipos de serviços, áreas, subáreas e o detalhamento 

deverão ser disponibilizadas no caderno técnico, seguindo o modelo abaixo: 
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Parágrafo Segundo.  Os serviços do Sebraetec serão disponibilizados exclusivamente por meio 

de fichas técnicas, conforme apresentada abaixo, que deverão ser aprovadas pelo COMITÊ DO 

PORTFÓLIO SEBRAETEC, constituído e coordenado pelo Sebrae Nacional. 

 

NOME  
UNIDADE  
RESPONSÁVEL  

Nome da Ficha Técnica  
Sebrae/UF  
Técnico responsável  

1. TEMA  Conforme áreas previstas no Caderno Técnico do 
Sebraetec. Observação: No SAS, todos os 
serviços do Sebraetec serão classificados no 
tema “Inovação”  

2. SUBTEMA  Conforme subáreas previstas no Caderno 
Técnico do Sebraetec.  

3. CATEGORIA DE SERVIÇO  “Acesso a Serviços de Terceiros”  

4. TIPO DE SERVIÇO / INSTRUMENTO  “Acesso a Serviço Tecnológico” / Conforme os 
tipos de serviço previstos no Caderno Técnico do 
Sebraetec.  

5. MODALIDADE  Presencial, à distância ou ambos  

6. PÚBLICO ALVO  MEI, ME, EPP, Produtor Rural, Artesão  

7. SETOR INDICADO  AGRONEGÓCIOS, COMÉRCIO, INDÚSTRIA, 
SERVIÇOS  

8. MACROSEGMENTO  Caso a solução seja voltada para um 
macrosegmento específico (Opcional)  

09. DESCRIÇÃO  1) Descrever o conteúdo e as etapas do serviço 
tecnológico desta ficha técnica;  
2) Descrever quais entregas a Prestadora de 
Serviço Tecnológico deverá fornecer na 
realização do serviço;  

10. ARGUMENTO DE VENDA  1) Indicar os benefícios e os resultados esperados 
do serviço tecnológico desta ficha técnica (Este 
texto também serve como “Justificativa” da 
necessidade do serviço);  
2) Descrever quais os pré-requisitos necessários 
para o cliente poder ser atendido com o serviço 
desta ficha técnica (Opcional)  

11. ESTRUTURA E MATERIAIS NECESSÁRIOS  Indicar os recursos necessários para aplicação do 
serviço tecnológico (equipamentos, materiais, 
etc.) (Opcional)  

12. PREÇO MÁXIMO  Indicar os preços máximos para esta ficha 
técnica, com base em pesquisa de mercado e/ou 
método de precificação. Observação: podem ser 
definidos preços máximos conforme o perfil do 
cliente atendido.  

13. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 
DEMANDANTE  

Descrever as responsabilidades da Empresa 
Demandante para que o serviço tecnológico 
possa ser executado com a qualidade esperada 
(Opcional)  
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14. RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS  

Descrever as responsabilidades da Prestadora de 
Serviço para que o serviço tecnológico possa ser 
executado com a qualidade esperada (Opcional)  

15. PERFIL DESEJADO DA PRESTADORA DE 
SERVIÇO  

Descrever as competências, experiências e o 
perfil desejado para a Prestadora de Serviço 
(Opcional)  

16. PRÉ DIAGNÓSTICO  Incluir pré diagnóstico ou questões de 
dimensionamento da demanda, quando for o 
caso (Opcional)  

17. OBSERVAÇÕES  Campo para considerações adicionais, vedações 
e instruções.  

 

Capítulo III 

DOS ATORES E DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º. O SEBRAE Nacional é responsável pela definição das diretrizes nacionais, pela 

Coordenação Geral do Sebraetec e por eventualmente operacionalizar e contratar a prestação de 

serviços tecnológicos. 

 

Art. 6º. O SEBRAE/PE é responsável pela gestão estadual do Sebraetec, sua operacionalização, 

o relacionamento com o cliente e o correto cumprimento do Regulamento em seu estado, tendo 

sido designado esse papel a Unidade de Produtos e Conteúdos. 

 

Art. 7º. As PRESTADORAS DE SERVIÇOS, cadastradas ao atender requisitos do Edital 

SEBRAETEC –PE, são pessoas jurídicas com qualificação técnica nas áreas dispostas no Caderno 

Técnico do Sebraetec vigente, são responsáveis pela prestação dos serviços previstos no 

Sebraetec às EMPRESAS DEMANDANTES. 

 

Art. 8º. As EMPRESAS DEMANDANTES são pessoas jurídicas ou físicas enquadradas como 

clientes do SEBRAE, nos termos do artigo 3º deste Regulamento, que acessam serviços 

tecnológicos que compõem o Sebraetec, contidos no Caderno Técnico 4.0. 

 

Art. 9º. O COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC, formado por empregados do Sistema SEBRAE, 

é responsável pela definição das fichas técnicas dos serviços tecnológicos que serão prestados no 

Sebraetec bem como definição de preços máximos e detalhamento dos serviços. 

Parágrafo único. O COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC será constituído por empregados 

indicados pela Diretoria Técnica do SEBRAE Nacional e formalizado através de portaria emitida 

pelo SEBRAE Nacional. 

 

Art. 10º. O acesso ao Sebraetec pelas EMPRESAS DEMANDANTES será limitado a 3 (três) 

serviços no mesmo ano. 
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Parágrafo Único. A EMPRESA DEMANDANTE não poderá receber o mesmo serviço durante o 

ano, exceto quando a ficha técnica permitir mais de um atendimento para o respectivo serviço. 

 

Art. 11. Os atendimentos em cada serviço do Sebraetec estarão limitados aos seguintes valores 

de preço especificados abaixo: 

 

a) Serviços Tecnológicos 

Áreas Temáticas Subáreas Valor 

Produção e Qualidade Mapeamento e melhoria de processo 20.000 

Cadeia de Suprimento 20.000 

Gestão da Qualidade 15.000 

Certificação/Inspeção 20.000 

Design Design de ambientes 9.000 

Design de comunicação 7.000 

Design de produtos 20.000 

Design de serviços 9.000 

Sustentabilidade Gestão de sustentabilidade 10.000 

Saúde e segurança do trabalho 10.000 

Eficiência Energética 10.000 

Agua, ar e solo 7.000 

Resíduos 10.000 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Gestão da Inovação 10.000 

Planejamento tecnológico 10.000 

Transformação digital 20.000 

Melhoria Genética e biotecnologia 20.000 

Desenvolvimento de Produto  20.000 

Propriedade Intelectual 5.000 
 

 

b) Serviços Metrológicos 

Áreas Temáticas Subáreas Valor 

Produção e Qualidade Gestão da qualidade 5.000 

Certificação/inspeção 5.000 

Sustentabilidade Agua, ar e solo 5.000 

Resíduos 5.000 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Desenvolvimento de Produto 5.000 
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c) Avaliação de Conformidade 

Áreas Temáticas Subáreas Valor 

Produção e Qualidade Certificação/Inspeção 20.000 
 

d) Prototipagem 

Áreas Temáticas Subáreas Valor 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Transformação Digital 20.000 

Desenvolvimento de Produto 20.000 
 

 

Capítulo IV 

DO SUBSÍDIO 

 

Art. 12. O acesso aos serviços ofertados pelo Sebraetec será subsidiado pelo SEBRAE da seguinte 

forma: 

a) O SEBRAE Nacional subsidiará o acesso aos serviços ofertados em no máximo 70% do 

valor do serviço aprovado para a EMPRESA DEMANDANTE. 

b) O SEBRAE/PE, a EMPRESA DEMANDANTE e/ou PARCEIROS deverão subsidiar o 

restante do valor do serviço aprovado, ou seja, no mínimo 30%. 

c) A soma do subsídio ofertado pelo SEBRAE Nacional (item a) somado à composição da 

contrapartida (item b) não poderá exceder o limite de 100% do valor do serviço contratado. 

d) O SEBRAE Nacional e/ou SEBRAE/PE poderão prospectar investimentos de PARCEIROS 

que comporão a cota-parte da EMPRESA DEMANDANTE. 

 

Capítulo V 

DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 13. É vedado o uso do Sebraetec para prestação de serviços de gestão empresarial, acesso a 

mercado ou qualquer outra temática não descrita no Caderno Técnico e que não possuam fichas 

técnicas validadas pelo COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC bem como para serviços que 

visam a formação técnica de mão de obra. 

 

Art. 14. É vedado realizar atendimentos dos tipos de serviços e escopos previstos no caderno 

técnico do Sebraetec por outra forma não prevista neste regulamento, exceto para os Editais de 

Inovação para Desenvolvimento Tecnológico.  
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Art. 15. É vedado o atendimento à Potencial Empresário, Potencial Empreendedor e a empresas 

de médio e grande porte por meio do Sebraetec, conforme Art. 3º, Parágrafo Único, que utiliza o 

critério de faturamento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas 

alterações. 

 

Art. 16. É vedado o atendimento pelo Sebraetec a empresas de empregados e conselheiros do 

SEBRAE/PE. 

 

Art 17. É vedada a continuação do atendimento pelo Sebraetec, caso seja identificada 

inadimplência por parte da EMPRESA DEMANDANTE. 

 

Art. 18. É vedada a divulgação pública do Sebraetec pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS, por 

meios eletrônicos, impressos, sites ou qualquer outro meio de divulgação, bem como na captação 

de público-alvo e clientes. 

 

Art. 19. É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS qualificadas como entidades privadas com 

fins lucrativos prestar serviços no estado quando em seu quadro societário existirem: 

a) empregados, membros do Conselho Deliberativo, membros do Conselho Fiscal ou 

integrantes da Diretoria Executiva do SEBRAE/PE do qual pretendem prestar serviço; 

b) cônjuges ou companheiros, parentes em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade até 3º grau, de empregados, dirigentes e conselheiros do SEBRAE/PE do qual 

pretendem prestar serviço. 

 

Art. 20. É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS, quando contratadas para os serviços do 

Sebraetec, arcarem com a contrapartida, integral ou parcial, da EMPRESA DEMANDANTE destes 

serviços tecnológicos. 

 

Art. 21. É vedado às PRESTADORAS DE SERVIÇOS terceirizarem a prestação dos serviços 

contratados para outras PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 

 

Art 22. É vedada, às PRESTADORAS DE SERVIÇOS, a cobrança de qualquer valor às 

EMPRESAS DEMANDANTES, sejam da contrapartida a ser paga ao SEBRAE/PE ou qualquer 

valor adicional ao contrato celebrado. 

 

Art 23. Não será atendida demanda de construção nem reforma, ou seja, demandas referentes a 

Projetos Arquitetônicos.  
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Art 24. Empresas certificadas utilizando o SEBRAETEC uma vez, não poderão ser recertificadas. 

Como também não serão atendidas demandas de qualquer tipo de manutenção e/ou atualização 

de consultorias realizadas. 

 

Capítulo VI 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

Art. 25. São obrigações do SEBRAE Nacional: 

I - definir as estratégias, diretrizes e normas do Sebraetec; 

II - coordenar a execução do Sebraetec em âmbito nacional; 

III - avaliar e aprovar os recursos financeiros solicitados; 

IV - articular parcerias com entidades públicas e privadas em nível nacional; 

V - contratar, conforme demandas e prioridades estratégicas nacionais, a prestação de 

serviços tecnológicos para inovação; 

VI - avaliar resultados e propor melhorias no Sebraetec;  

VII - disseminar boas práticas de operacionalização do Sebraetec; 

VIII - estabelecer o COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC; 

IX - coordenar a validação das fichas técnicas pelo COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC; 

X - cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

 

Art. 26. São obrigações do SEBRAE/PE: 

I - definir estratégia estadual de atuação do Sebraetec, considerando suas prioridades e 

diretrizes, assim como os entraves tecnológicos a serem superados pelos setores e 

empresas atendidas; 

II - coordenar a execução do Sebraetec em âmbito estadual, realizar suas atividades de 

gestão e monitoramento, definindo profissionais dedicados às atividades de avaliação dos 

serviços prestados; 

III - conhecer e compreender a demanda da EMPRESA DEMANDANTE, garantindo maior 

efetividade dos serviços prestados; 

IV - propor ao SEBRAE Nacional ações de execução estadual do Sebraetec;  

V - disponibilizar ao SEBRAE Nacional, por meio de integração entre o sistema informatizado 

do SEBRAE/PE e do SEBRAE Nacional, informações sobre as PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS estaduais e dados sobre todos os atendimentos realizados conforme 

detalhamentos requisitados pelo SEBRAE Nacional. 

VI - definir subtetos máximos de valores financeiros para operação do Sebraetec na esfera 

estadual; 

VII - apoiar a qualificação dos profissionais do SEBRAE/PE que operam ou atuam com o 

Sebraetec, buscando sempre capacitação de seus profissionais; 
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VIII - prospectar PRESTADORAS DE SERVIÇOS para compor e executar os atendimentos do 

Sebraetec; 

IX - contratar serviços tecnológicos para atendimento as EMPRESAS DEMANDANTES 

conforme tipo de serviço, área temática e subárea temática definidos nas fichas técnicas 

do Sebraetec; 

X - verificar a conformidade entre as entregas previstas nas propostas e o constante no 

relatório parcial e final apresentado pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS; 

XI - avaliar os serviços realizados pelas PRESTADORAS DE SERVIÇOS por meio do 

Sebraetec;  

XII - cumprir e fazer cumprir este Regulamento e o Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sistema SEBRAE; 

XIII - fazer constar nos contratos com as PRESTADORAS DE SERVIÇOS e nos documentos 

com as EMPRESAS DEMANDANTES, os serviços contratados bem como o aceite por 

ambas as partes previamente ao início da prestação dos serviços, inclusive podendo ser 

de forma eletrônica;  

XIV - garantir o pagamento devido do valor do serviço realizado pela PRESTADORA DE 

SERVIÇOS e a cobrança da contrapartida da EMPRESA DEMANDANTE; 

XV - comunicar à PRESTADORA DE SERVIÇO a inadimplência da EMPRESA 

DEMANDANTE, a fim que o serviço seja cessado até a regularização da pendência. 

XVI - propor ao COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC a criação de fichas técnicas de acordo 

com os tipos de serviços e escopos do caderno técnico do Sebraetec; 

 

Art. 27. São obrigações das PRESTADORAS DE SERVIÇOS: 

I - prestar os serviços tecnológicos aprovados e emitir documento fiscal de recebimento, 

dentro dos prazos e valores estabelecidos; 

II - corrigir e solucionar eventuais irregularidades ou inadequações decorrentes da prestação 

de serviços tecnológicos pelo Sebraetec, sem ônus para o SEBRAE/PE nem para as 

EMPRESAS DEMANDANTES; 

III - devolver os recursos financeiros ao SEBRAE/PE, em valores totais ou parciais, nos casos 

de cancelamento, desistência dos serviços e não cumprimento do contrato, quando for o 

caso; 

IV - disponibilizar ao SEBRAE/PE, a qualquer momento, informações sobre a prestação dos 

serviços; 

V - cumprir os prazos contratuais e, quando necessário, propor a reprogramação justificada 

do cronograma de prestação de serviços; 

VI - cumprir este Regulamento e os contratos de serviços firmados com o SEBRAE/PE; 

VII - responsabilizar-se por ressarcir integralmente o SEBRAE Nacional e/ou o SEBRAE/PE, 

devidamente atualizados, quaisquer valores que este eventualmente seja compelido a 

pagar em razão de condenações em processos judiciais relacionados à execução da 

prestação dos serviços; 
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VIII - garantir a confidencialidade das informações obtidas durante a prestação dos serviços; 

IX - cumprir, fielmente, as obrigações assumidas no contrato, de modo que os serviços 

contratados se realizem com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira 

responsabilidade; 

X - responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/PE, à EMPRESA DEMANDANTE 

ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, na execução dos serviços contratados;  

 

Art. 28. São obrigações das EMPRESAS DEMANDANTES: 

I - fornecer informações reais da situação da empresa bem como das demandas e resultados 

esperados; 

II - declarar informações atuais do porte da empresa; 

III - avaliar as entregas de trabalhos realizadas pela PRESTADORA DE SERVIÇOS (parcial 

e/ou final);  

IV - responsabilizar-se pelo efetivo pagamento de sua contrapartida ao SEBRAE/PE, quando 

houver; 

V - disponibilizar ao SEBRAE Nacional e ao SEBRAE/PE, a qualquer tempo, informações 

sobre os serviços prestados, sobre os resultados obtidos ou sobre a PRESTADORA DE 

SERVIÇOS contratada por meio do Sebraetec; 

VI - responsabilizar-se pela real necessidade da demanda e zelar pela efetividade e 

aplicabilidade da prestação do serviço; 

VII - responder, quando solicitado, às pesquisas de satisfação dos serviços prestados e da 

efetividade do Sebraetec realizadas pelo SEBRAE/PE e/ou pelo Sistema SEBRAE, 

responsabilizando-se pela veracidade, exatidão e completude das respostas. 

VIII - permitir a realização dos serviços pela PRESTADORA DE SERVIÇO, provendo a mesma 

o acesso as informações e as instalações físicas da empresa que se fizerem necessárias, 

sob pena do cancelamento do contrato e ressarcimento de eventuais prejuízos ao 

SEBRAE/PE ou PRESTADORA DE SERVIÇO. 

IX - responsabilizar-se pelos danos causados ao SEBRAE/PE, à PRESTADORA DE 

SERVIÇO ou a terceiros, por ação ou omissão, culpa ou dolo, na execução dos serviços 

contratados;  

 

Art. 29. São obrigações do COMITÊ DO PORTFÓLIO SEBRAETEC: 

I - disponibilizar fichas técnicas dos serviços tecnológicos para os SEBRAE/UF; 

II - validar, excluir ou incorporar fichas técnicas ao portfólio do Sebraetec; 

III - analisar as demandas dos SEBRAE/UF de incorporação ou revisão das fichas técnicas; 

IV - manter no portfólio do Sebraetec serviços que atendam às necessidades das EMPRESAS 

DEMANDANTES e que possuam viabilidade de execução e aderência ao caderno técnico; 

V - definir preços máximos para cada ficha técnica. 
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Capítulo VII 

DA CONTRATAÇÃO 

 

Art. 30. As contratações dos serviços definidos no Sebraetec deverão ser regidas pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (RLCSS). 

Parágrafo único. Em hipótese nenhuma, os serviços do Sebraetec poderão ser prestados por meio 

de Convênios quando o partícipe executor do convênio também se configurar como PRESTADORA 

DE SERVIÇO na mesma ação, ou seja, todos os serviços tecnológicos para inovação realizados 

pelo Sebraetec deverão seguir as modalidades de contratação definidos pelo Regulamento de 

Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE. 

 

Art. 31. Para a contratação dos serviços, a PRESTADORA DE SERVIÇOS selecionada deverá 

apresentar as certidões de regularidade fiscal conforme critérios definidos pelo SEBRAE/PE. 

 

Art. 32. Para efeito de contratação de qualquer serviço, a PRESTADORA DE SERVIÇOS 

selecionada deverá declarar ao SEBRAE/PE que NÃO está sofrendo aplicação de penalidade por 

qualquer motivo derivado da participação em licitação ou contrato com entidades integrantes do 

“Sistema SEBRAE”. 

 

Art. 33. Todos os contratos celebrados observarão os limites de valores por serviço prestado e 

subtetos estabelecidos pelos SEBRAE/PE e SEBRAE Nacional. 

Parágrafo Único.  A liberação para execução do serviço somente poderá ser realizada quando já 

houver a solicitação e o aceite da prestação de serviço por parte da(s) EMPRESA(S) 

DEMANDANTE(S), inclusive de forma eletrônica. 

 

Art. 34. O SEBRAE/PE e SEBRAE Nacional não serão responsáveis por eventuais prejuízos que 

a PRESTADORA DE SERVIÇOS venha a causar à EMPRESA DEMANDANTE, restringindo-se à 

condição de agente subsidiário de acesso ao serviço tecnológico demandado pelo cliente. 

 

Capítulo VIII 

DO MONITORAMENTO 

 

Art. 35. Para operação do Sebraetec, deverá haver o monitoramento permanente pelo 

SEBRAE/PE, utilizando-se de orientações disponibilizadas pelo SEBRAE Nacional. 

 

Art. 36. Os recursos para suporte à negócios do Sebraetec poderão ser disponibilizados aos 

SEBRAE/PE pelo SEBRAE Nacional e a execução destes é condicionada as regras estabelecidas 

pelo SEBRAE Nacional. 
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Capítulo IX 

DA PROPRIEDADE DOS RESULTADOS 

 

Art. 37. Os bens materiais e imateriais produzidos na execução do objeto do contrato de prestação 

de serviços pertencerão à EMPRESA DEMANDANTE, caso não haja qualquer acordo prévio que 

estabeleça o contrário. 

 

Capítulo X 

DAS PENALIDADES 

Art. 38.  A PRESTADORA DE SERVIÇO será ADVERTIDA quando incorrer em qualquer um dos 

itens listados a seguir: 

I - Descumprir ou violar, no todo ou em parte, as normas contidas no contrato e neste 

Regulamento. 

II - Utilizar profissionais não preparados para a execução de serviços por meio do 

SEBRAETEC. 

III- Deixar de prestar informações ou documentos quando solicitados pelo SEBRAE 
Nacional, pelo SEBRAE/PE ou pela EMPRESA DEMANDANTE. 

IV- Faltar com cordialidade, tratar com agressividade e/ou praticar atos de violência verbal 
ou física contra colaboradores, parceiros ou clientes do SEBRAE/PE. 

V- Não executar e/ou desistir os serviços contratados, sem justificativa aceita formalmente 
pelo gestor. 

VI- Interromper atividades em andamento e/ou atrasar constantemente compromissos 
assumidos com o cliente e/ou SEBRAE/PE. 

VII- Não regularizar erros e/ou defeitos não aparentes (vício oculto) identificados pela 
EMPRESA BENEFICIADA após a conclusão do serviço, no prazo de 30 dias. 

VIII- Receber mais de 30% de avaliações negativas, seguidas ou intercaladas, dentro do ano 
calendário (janeiro a dezembro).  

IX- Deixar de apresentar as evidências das entregas efetuadas ao cliente na finalização da 
proposta, comprovando o executado no plano de trabalho. 

X- Não manter sigilo sobre as particularidades do SEBRAE/PE e dos clientes. 
XI- Informar incorretamente as horas de consultoria empregadas e os demais custos 

inerentes ao projeto. 
XII- Articular parcerias em nome do SEBRAE/PE sem autorização prévia. 
XIII- Prejudicar, de qualquer forma não prevista nos subitens acima, a empresa para a qual o 

serviço foi contratado. 
 

Parágrafo Único. A advertência aplicada à PRESTADORA DE SERVIÇO, não enseja perda do 

direito à contratação para prestar serviços por meio do SEBRAETEC. 

 

Art. 39.  A PRESTADORA DE SERVIÇO será SUSPENSA, pelo prazo de até 12 (doze) meses, 

quando incorrer em qualquer um dos itens listados a seguir: 

I- Reincidência nas condutas definidas no Art. 38º deste Regulamento. 
II- Recusar-se a entregar o "Termo de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais", caso o 

resultado da execução do contrato seja produto ou obra sujeito ao regime de propriedade 

intelectual.  
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III- Causar danos financeiros ao cliente ou ao SEBRAE/PE quando da prestação de serviço, 

ficando a prestadora de serviço obrigada a ressarcir os valores correspondentes, com as 

correções monetárias aplicáveis. 

IV- Utilizar a logomarca do SEBRAE na realização de serviços não contratados com o 

SEBRAE/PE. 

V- Apresentar, durante a prestação de serviços, documentos que contenham informações 

inverídicas.  

 

Parágrafo Primeiro. A SUSPENSÃO da PRESTADORA DE SERVIÇO implica na perda do direito 

à contratação para prestar serviço por meio do SEBRAETEC, durante o período da penalidade. 

Parágrafo Segundo. O prazo da suspensão será sugerido pela Comissão Especial de Análise 

Disciplinar e deliberado pela DIREX, podendo esta aumentar ou diminuir o prazo sugerido pela 

Comissão, desde que limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses. 

Parágrafo Terceiro. Quando houver SUSPENSÃO, caso não haja prejuízo para o SEBRAE/PE, 

SEBRAE/NA ou empresas demandantes, os serviços já contratados poderão ser finalizados pela 

empresa suspensa. 

Parágrafo Quarto. A suspensão da prestadora de serviço pelo SEBRAE/PE não gera direito a 

qualquer tipo de indenização. 

 

Art. 40.  Será DESCADASTRADA a PRESTADORA DE SERVIÇO que incorrer em qualquer um 

dos subitens listados a seguir: 

I- Reincidência nas condutas definidas no Art. 39. deste Regulamento, independente de prazo.  
II- Cobrar e/ou receber pagamento diretamente do cliente, a qualquer título, por serviços 

prestados no âmbito SEBRAETEC. 

III- Oferecer qualquer tipo de serviço ao cliente que não seja o mesmo para o qual foi contratado. 

IV- Reembolsar o cliente pela sua participação financeira na consultoria. 

V- Não ressarcir danos financeiros ao cliente ou ao SEBRAE/PE quando da prestação de 

serviço. 

Parágrafo Primeiro. O descadastramento da PRESTADORA DE SERVIÇO implica a perda do 

direito à contratação para prestar serviço por meio do SEBRAETEC e a aplicação automática de 

outras 2 (duas) penalidades: 

a) Impossibilidade de novo cadastramento no SEBRAETEC pelo período de 2 (dois) anos. 

b) Suspensão do direito de licitar ou contratar com o SEBRAE/PE pelo prazo de 2 (dois) anos. 

Parágrafo Segundo. A PRESTADORA DE SERVIÇO que tiver seu descadastramento confirmado, 

só poderá prestar serviços no âmbito do SEBRAETEC, após novo cadastramento, com a 

apresentação de toda documentação prevista em Edital após decorrido o prazo da penalidade. 

Parágrafo Terceiro. O descadastramento, será sugerido pela Comissão Especial de Análise 

Disciplinar e deliberado pela DIREX. 

Parágrafo Quarto, Quando houver descadastramento, caso não haja prejuízo para o SEBRAE/PE, 

SEBRAE/NA ou Empresas demandantes, os serviços já contratados poderão ser finalizados pela 

empresa descadastrada. 
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Parágrafo Quinto. O descadastramento da PRESTADORA DE SERVIÇO pelo SEBRAE/PE não 

gera direito a qualquer indenização para a PRESTADORA DE SERVIÇO. 

Parágrafo Sexto. Na ocorrência de alguma das hipóteses de penalidade será instaurado processo 

administrativo para apuração de responsabilidade com os seguintes passos: 

I- A PRESTADORA DE SERVIÇO será notificada sobre a instauração do processo e terá 5 

(cinco) dias úteis de prazo para apresentar defesa, contados do seu recebimento. 

II- O processo que enseje na suspensão ou descadastramento da PRESTADORA DE 

SERVIÇO será julgado pela Diretoria Executiva - DIREX do SEBRAE/PE baseado na análise 

de parecer elaborado pela Comitê Gestor do SEBRAETEC, ou por quem a DIREX delegar 

competência. 

III- O processo que enseje na advertência da PRESTADORA DE SERVIÇO será julgado pelo 

Comitê, sem necessidade de intervenção da DIREX do SEBRAE/PE. 

IV- A PRESTADORA DE SERVIÇO que tiver sua suspensão ou descadastramento solicitado, 

poderá ter suspenso o direito à contratação para prestar serviço por meio do SEBRAETEC 

até a decisão do processo.  

Parágrafo Sétimo. O Comitê Gestor do Sebraetec é a instância responsável pela emissão de 

notificação para advertência, suspensão ou descadastramento junto aos PRESTADORES DE 

SERVIÇO. 

 

Capítulo XI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 41. A prestação de serviços tecnológicos descritos no Caderno Técnico do Sebraetec pelo 

SEBRAE/PE implica a aceitação tácita de todas as regras que compõem o Sebraetec, dispostas 

nos seus documentos de instrução. 

Art. 42. Os casos omissos serão deliberados pela Diretoria Executiva do SEBRAE Nacional. 

Art. 43. Este Regulamento entrará em vigor no dia 01 de Julho de 2019. 

Art. 44. Fica revogado o Regulamento 2.4 do Sebraetec de 2017. 

 

Recife, 04 de junho de 2019. 

 

Francisco Saboya Albuquerque Neto 

Diretor Superintendente 

 

Roberta Melo de Aguiar Correia  

Diretora Técnica 

 

Adriana Tavares Corte Real Kruppa 

Diretora Administrativa Financeira 


