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PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 056/2022

DISPENSA nº 022/2022

1. PREÂMBULO:

O Município de Rio do Oeste/SC, inscrito no CNPJ n° 83.102.715/0001-82, com sede à Rua

Paulo Sardagna, nº 797 Bairro Bela Vista, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Diogo

Ferrari, através da Comissão Permanente de Licitações - CPL, nomeada pelo prefeito por

intermédio do Decreto nº 2863/2022, TORNA PÚBLICO que está efetuando por DISPENSA

de Licitatório a contratação do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS

EMPRESAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA – SEBRAE/SC, inscrito no CNPJ sob o

nº 82.515.859/0001-06, na forma abaixo:

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1 A Administração necessita contratar o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas

Empresas – SEBRAE, tendo em vista que é uma instituição existente há 45 anos, presente em

todas as unidades da Federação, reconhecido como a maior instituição de promoção do

empreendedorismo e do desenvolvimento das pequenas empresas. A atuação do SEBRAE

tem por objeto a atuação em dois públicos: o Empreendedor e o Poder Público. No

desenvolvimento territorial, o SEBRAE tem projetos estruturados desde 1984 em todas as

regiões catarinenses, com metodologias reconhecidas internacionalmente. O projeto Cidade

Empreendedora - Essencial tem como objetivo avançar na transformação local pela

implantação de políticas de desenvolvimento através de soluções estruturais que permitam

uma estrutura sólida e que resulte numa gestão empreendedora, de acordo com as demandas e

necessidades identificadas.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL:
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3.1 O presente Processo de DISPENSA, reger-se-á pelas normas do Art. 24, Inciso XIII da

Lei Federal 8666/93:

Art.24. É dispensável a licitação:
“XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou
de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada
detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

Vê-se pelo exposto, que é possível ocorrer a Dispensa de Licitação quando comprovados os

requisitos estabelecidos e quando os preços estão de acordo com os praticados no mercado, o

que é o caso.

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 Os recursos oriundos da presente aquisição serão através da seguinte dotação

orçamentária: Ref: 171, da Secretaria da Ind. Com. Tur. e Esportes:

07.702.2026.33903905.01000001.

5. DOS VALORES:

5.1 O valor total previsto será pago em 08 (oito) parcelas mensais, sequenciais, no valor de R$

2.830,80 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos), totalizando para o ano de 2022

o valor global de R$ 22.646,40 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta

centavos), mediante a apresentação de Notas Fiscais acompanhadas de relatórios, através de

depósito bancário na conta corrente nº 1662-4, Agência 3174-7, do Banco do Brasil, de

titularidade do SEBRAE/SC.

6. DA VIGÊNCIA:
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6.1 A execução dos serviços terá a duração prevista até 31 de dezembro de 2022, fixando seu

início a data de homologação do processo licitatório, podendo ser prorrogado no interesse

comum das partes na forma da Lei 8666/93.

E finalizando, o fornecedor apresentou todos os requisitos necessários à habilitação e

regularidade fiscal, ainda comprovando a notória especialização, conforme comprovado por

intermédio das notas fiscais emitidas por outros órgãos públicos referentes aos serviços que

serão prestados ao Município de Rio do Oeste.

Rio do Oeste/SC, 11 de maio de 2022.

Diogo Ferrari

Prefeito
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2022

DISPENSA 022/2022

O Prefeito de Rio do Oeste, Sr. Diogo Ferrari, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações, a vista do

parecer exarado pela Comissão de Licitações e pela Assessoria Jurídica do município resolve

HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação a empresa vencedora nos termos

conforme segue abaixo

OBJETO: contratação do Sebrae para execução e acompanhamento de atividades constantes

do projeto “Cidade Empreendedora – essencial no Município de Rio do Oeste.

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SANTA

CATARINA – SEBRAE/SC

CNPJ sob o nº 82.515.859/0001-06

Rodovia SC 401, km 01, Lote 02, Parque Tecnológico Alpha, Bairro: João Paulo,

Florianópolis/SC, CEP: 88030-000.

O valor total previsto será pago em 08 (oito) parcelas mensais, sequenciais, no valor de R$

2.830,80 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos), totalizando para o ano de 2022

o valor global de R$ 22.646,40 (vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta

centavos).

Rio do Oeste/SC, 11 de maio de 2022.

Diogo Ferrari

Prefeito
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ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO 056/2022

DISPENSA 022/2022

MINUTA DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE
MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE
CNPJ: 83.102.715/0001-82
ENDEREÇO: RUA PAULO SARDAGNA, CENTRO

REPRESENTANTE LEGAL:
NOME: DIOGO FERRARI CARGO: Prefeito
NACIONALIDADE: Brasileira ESTADO CIVIL: Casado
C.I: 3.242.002 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SC CPF: 831.646.699-68
ENDEREÇO: Rua Giacomo Bertoldi, 390, Bela Vista,
CEP: 89180-000 MUNICÍPIO: Rio do Oeste

CONTRATADO
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SANTA CATARINA – SEBRAE/SC
CNPJ: 82.515.859/0001-06 INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RODOVIA SC 401, KM 01, LOTE 02. PARQUE
TECNOLÓGICO ALPHA – BAIRRO JOÃO PAULO MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS - SC

CEP: 88030.000 FONE/FAX: (048) 3221-0800
REPRESENTANTE (S) LEGAL(IS):

NOME: PAULO CÉSAR SABBATINI ROCHA CARGO: GERENTE DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

NACIONALIDADE: BRASILEIRO ESTADO CIVIL: CASADO PROFISSÃO: Administrador
C.I: 884.215 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SC CPF/MF: 542.231.139-68
NOME: IONITA ROSA LUNELLI CARGO: GERENTE REGIONAL VALE DO ITAJAÍ
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: SOLTEIRA PROFISSÃO: ADMINISTRADORA
C.I: 2.162.642 ÓRGÃO EMISSOR: SSP/SC CPF/MF: 665.170.879-15

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL E O OBJETO

1.1. O presente instrumento está amparado no Art. 24, Inciso XIII c/c Art. 25, Inciso II, c/c

art. 13, inciso I e III da Lei Federal 8666/93 e se regerá pelas cláusulas e condições seguintes.

Constitui-se objeto deste instrumento a execução do PROJETO CIDADE

EMPREENDEDORA - Essencial pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, conforme
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características, objetivos e metodologia discutidos e apresentados na PROPOSTA

COMERCIAL DO PROJETO (Anexo 1), de comum acordo entre as partes.

1.2. O PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA foi desenvolvido pelo CONTRATADO,

detentor da metodologia e sua aplicação, configurando-se como única sociedade civil

habilitada a desenvolvê-lo.

CLÁUSULA SEGUNDA - MODO DE EXECUÇÃO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS

SERVIÇOS

2.1. Para realização dos serviços objeto deste instrumento, o CONTRATADO prestará os

serviços durante o prazo estabelecido na cláusula terceira deste instrumento.

2.2. O CONTRATADO disponibilizará ao CONTRATANTE consultores credenciados

especializados nas metodologias que integram o projeto, durante o prazo estabelecido neste

instrumento.

2.3. O Cidade Empreendedora - Evolução é composto por um conjunto de soluções

apresentadas na proposta comercial (anexo 01) e classificadas em:

a) Base: Soluções estruturais que permitem a uma estrutura sólida de fomento municipal

para a Gestão Empreendedora. As soluções da base disponíveis nos eixos: Liderança,

Sala do Empreendedor e Educação Empreendedora Digital, listadas na proposta serão

trabalhadas no município.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. A execução dos serviços objeto deste contrato terá a duração prevista até 31 de

dezembro de 2022, fixando seu início para a data de assinatura do presente instrumento
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contratual.

3.2. A completa execução do projeto depende do fiel cumprimento das orientações

repassadas pelo CONTRATADO a CONTRATANTE ao longo de todo prazo de vigência

contratual, além do comprometimento e atuação proativa do Município em designar e

disponibilizar servidores nas diversas áreas de atuação solicitadas pelo CONTRATADO a fim

de que as ações sejam executadas conforme definido no projeto.

3.3. O Sebrae/SC não poderá ser responsabilizado por qualquer inobservância dos itens

acima que de alguma forma impossibilite o cumprimento e entrega final do projeto

contratado.

CLÁUSULA QUARTA - VALOR AJUSTADO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O valor global dos serviços objeto deste instrumento é de R$ 22.646,40 (Vinte e dois mil e

seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos) para o ano de 2022 a ser pago da

seguinte forma:

4.2 O CONTRATANTE reembolsará o valor total em 08 (oito) parcelas mensais, sequenciais,

no valor de R$ 2.830,80 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta centavos).

4.3 No caso de não pagamento, o contrato poderá ser imediatamente rescindido com a

consequente paralisação automática dos serviços contratados.

4.4 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Rio do Oeste por depósito em

conta corrente ou transferência bancária em nome do fornecedor indicado no documento

fiscal,em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da Nota Fiscal.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Responsabilidade do SEBRAE/SC:

5.1. Prestar os serviços e capacitações conforme proposta comercial e termo de adesão

previamente estabelecido entre as partes, documentos esses que as partes declaram conhecer a

integralidade e se comprometem a cumprir integralmente, independentemente da sua

transcrição nesse contrato;

5.2. Disponibilizar um técnico habilitado para acompanhar a execução dos serviços;

5.3. Acompanhar e avaliar, através de equipe do SEBRAE/SC, o desenvolvimento da

metodologia e a execução do objeto deste contrato;

Responsabilidade da CONTRATANTE:

5.4. Selecionar e indicar os profissionais que participarão das capacitações oferecidas pela

CONTRATADA;

5.5. Garantir a participação e a formação dos profissionais;

5.6. Disponibilizar salas, equipamentos, material de apoio para execução dos objetos do

projeto, podendo ser nas dependências da instituição ou outro local a ser indicado pela

CONTRATANTE;

5.7. Cumprir com o item 3.2 de forma a não criar embaraços para entrega final do projeto;
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5.8. Não assumir, perante terceiros, obrigações em nome do SEBRAE/SC, em nenhum

momento e circunstância e sob qualquer pretexto;

5.9. Não reproduzir, copiar ou ceder os materiais didáticos a serem utilizados na execução

do projeto, sem a autorização expressa do SEBRAE/SC;

5.10. A Contratada, caso não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão

aplicadas as seguintes penalidades.

5.10.1 Multa.

5.10.1.2 Rescisão de contrato ou cancelamento da ordem de serviço.

5.10.1.3 Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

5.10.1.4 Declaração de inidoneidade.

5.10.2 A critério da autoridade competente, a aplicação de quaisquer das penalidades acima

mencionadas acarretará perda da garantia, com todos os seus acréscimos.

5.10.3 Será aplicada multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de

atraso, sobre o valor do objeto contratual não realizado, quando a contratada, sem justa causa,

deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida.

5.10.4 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a

proponente vencedora:

5.10.4.1 Recusar-se a assinar o contrato, estando sua proposta dentro do prazo de validade.

5.10.5 Será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, quando a

Contratada:

5.10.5.1 Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que por imprudência, negligência,

imperícia, dolo ou má fé, venha a causar dano a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste, ou a

terceiros, independentemente da obrigação da proponente vencedora em reparar os danos

causados.

5.10.6 Constituem motivos de rescisão unilateral do contrato independentemente das sanções

legais e contratuais aplicáveis:
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5.10.6.1 A ocorrência de qualquer dos casos previstos nos itens “5.10.3” e “5.10.4.1 deste

capítulo, a critério da Prefeitura Municipal de Rio do Oeste.

5.10.6.2 A decretação de falência, a solicitação de concordata, a liquidação ou dissolução da

proponente vencedora, ou falecimento, no caso de firma individual.

5.10.6.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da contratada, em

forma que prejudique a execução do contrato, a juízo da Prefeitura Municipal de Rio do

Oeste.

5.10.6.4 A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito.

5.10.7 Sem prejuízos de outras sanções, aplicar-se-á a proponente vencedora a pena de

suspensão do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Rio do Oeste e seus órgãos

centralizados, pelo prazo de 6 (seis) meses por inexecução parcial do contrato firmado e por

18 (dezoito) meses por inexecução total do contrato firmado.

5.10.8 Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a proponente

vencedora não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida

de má fé, independentemente das demais razões cabíveis.

5.10.8.1 A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa

do infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano, efetivo ou

potencial.

5.10.9 Caso ocorra a aplicação de multa, caberá a autoridade competente do Município a

aplicação da mesma, tendo a Empresa infratora o prazo de 15 (quinze) dias para quitá-la, caso

contrário a Empresa infratora será inscrita como devedora nos cadastros e posteriormente

inscrita em dívida ativa junto ao Município de Rio do Oeste/SC.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO

6.1. O presente contrato poderá ser rescindido, pelo CONTRATANTE, a qualquer

momento, desde que liquide o valor correspondente ao custo do trabalho verificado até a data

da rescisão, se ocorrer interrupção dos trabalhos por sua responsabilidade e, pelo
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CONTRATADO, se o CONTRATANTE não cumprir com suas obrigações de pagamento,

cronograma e de projeto, cuja execução só terá continuidade após o cumprimento da

obrigação.

CLÁUSULA SÉTIMA - FISCALIZAÇÃO

7.1. A Gerência Regional Vale do Itajaí, por intermédio da Gerente Regional IONITA

ROSA LUNELLI e do Gestor Local designado para o acompanhamento da execução das

ações pactuadas, serão os responsáveis por este contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DA ANTICORRUPÇÃO

8.1. 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

Regulamento de Licitações e Contratos.

8.2. As partes assumem que são expressamente contrárias à prática de atos que atentem

contra o patrimônio e a imagem do Sistema Sebrae.

8.3. 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 intermédio 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, seja de forma 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.
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8.4. As partes comprometem-se 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 NONA - VIGÊNCIA

9.1 O prazo final de vigência do contrato será 31 de dezembro de 2022, podendo ser renovado

por interesse das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - FORO

10.1. Fica eleito o foro da sede do CONTRATANTE, com renúncia expressa de qualquer

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais controvérsias oriundas da

execução deste contrato.

10.2 As Partes reconhecem que a cópia digitalizada e assinada pelas Partes e testemunhas do

Contrato, anexos e qualquer tipo de documento relacionado ao objeto do presente instrumento

produz os mesmos efeitos legais da via física original, nos termos da Lei 13.874/2019 e do

Decreto nº 10.278/2020, e acordam não contestar sua validade, conteúdo e integridade. As

Partes convencionam ainda que o Contrato poderá ser assinado, inclusive pelas testemunhas,

de forma manuscrita ou por meio eletrônico, ainda que não por certificado emitido pela

ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. A assinatura

eletrônica será feita, de comum acordo entre as Partes, na plataforma eletrônica.

Florianópolis (SC), 25 de abril de 2022
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DIOGO FERRARI

Prefeito Municipal de Rio do Oeste

PAULO CÉSAR

SABBATINI ROCHA

Gerente de Desenvolvimento

Regional

IONITA ROSA LUNELLI

Gerente Regional Vale do

Itajaí

TESTEMUNHAS:

IVANA CAROLINE RICKEN KREUSCH

CPF: 074.508.889-98

CLOVIS MARCO ROSSA

CPF: 831.624.889-15
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ANEXO 1 – CIDADE EMPREENDEDORA

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Senhor

DIOGO FERRARI

Prefeito de Rio do Oeste

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, apresentar proposta de interesse para desenvolvimento

territorial de seu município, através do projeto Cidade Empreendedora - Essencial. O

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, é uma instituição

existente há 50 anos, presente em todas as unidades da federação, reconhecido como a maior

instituição de promoção do empreendedorismo e do desenvolvimento das pequenas empresas.

A atuação do Sebrae tem dois públicos: o Empreendedor e o Poder Público. No

desenvolvimento territorial, nossa instituição tem projetos estruturados desde 1984 em todas

as regiões catarinenses, com metodologias reconhecidas internacionalmente. O projeto

Cidade Empreendedora tem como objetivo a transformação local pela implantação de

políticas de desenvolvimento. Essas políticas públicas são possíveis através das soluções

estruturais que permitem uma estrutura sólida e que resulta numa Gestão Empreendedora,

além disso o programa apresenta soluções que podem ser selecionadas pelo município, de

acordo com as demandas e necessidades identificadas.Colocamo-nos à disposição para

esclarecimentos adicionais através de nossa Gerência Regional Vale do Itajaí.

Certos de seu protagonismo.

Cordialmente,

_______________________________________

Ionita Lunelli

Gerente Regional Vale do Itajaí

(47) 3702-6400

(47) 9 9969-1088
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PROPOSTA CIDADE EMPREENDEDORA
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INVESTIMENTO

R$ 75.488,00

R$ 52.841,60

R$ 22.646,40

R$ 2.264,64

(*) 10 parcelas mensais

Esse subsídio que o Sebrae oferece é finito e limitado. Portanto, esta proposta é

válida apenas enquanto houver cotas disponíveis para subsídio.

O cronograma de execução do projeto ocorrerá durante o ano de 2022, com agendas

estaduais e as aplicações municipais por agenda a ser definida.

Anexo segue descritivo técnico sobre cada uma das soluções ofertadas.
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________________________________________

Ionita Lunelli

Gerente Regional Vale do Itajaí

(47) 3702-6400

(47) 9 9969-1088
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DETALHAMENTO DAS SOLUÇÕES

Todas as capacitações ou encontros com mais de 08 (oito) horas de duração está incluso:

hospedagem, alimentação (café da manhã, coffee break, almoço e jantar) e translado hotel –

evento – hotel. É responsabilidade e ônus do participante/prefeitura o deslocamento município

– hotel – município.

A população do município considerada para essa proposta é de 7.456 habitantes, conforme

estimativa populacional do IBGE 2018. Assim enquadra-se na Faixa 1 (Até 15 mil

Habitantes).

O cronograma de execução do projeto durante o ano de 2022, com agendas estaduais e as

aplicações municipais por agenda a ser definida. Portanto, as agendas estaduais poderão

ocorrer em qualquer período dentro do ciclo, sendo importante a avaliação do momento de

adesão.

As capacitações, eventos e reuniões que ocorrerem no município não possuem previsão de

alimentação, ficando a critério do município o fornecimento ou não.

SOLUÇÕES NA BASE

• LIDERANÇA

PREFEITO

Plataforma Cidade Única

Acesso a plataforma com informações que sintetizam várias bases de dados sobre estatísticas

relacionadas ao grau de desenvolvimento do município. Estas são atualizadas, extraídas de

fontes secundárias e de acesso público junto a órgãos especializados. A plataforma estará
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estruturada em capítulos que apresentam o município sob diversos aspectos, como: Gerais,

Demográficos, Sociais, Infraestrutura, Finanças Públicas, Econômicos.

SECRETÁRIO

Report mensal do projeto

Relatório mensal com reunião de até 01 hora, para apresentação do status e execução do

projeto, para garantir fluxo de informações adequado, para definições quanto ao andamento,

dificuldades e resultados obtidos com o projeto em andamento.

Fórum Estadual de Secretários

01 vaga no Fórum Estadual em 2022, com 16 horas de programação científica.

AGENTES DE DESENVOLVIMENTO

Acompanhamento do Agente de Desenvolvimento

Até 02 horas mensais de consultoria fazendo o acompanhamento de desempenho da atuação

do Agente de Desenvolvimento, com o objetivo de estimular a articulação do

desenvolvimento econômico local e auxiliar nas dúvidas e incentivo para o cumprimento do

plano de trabalho do AD.

Cursos de formação e atualização do AD

Capacitação no curso de formação de Agentes de Desenvolvimento nível básico no formato

EAD (20h) e capacitação presencial (16h) no curso Avançado de Agente de Desenvolvimento

visando fornecer subsídios e competências para que o Agente de Desenvolvimento atue como

um articulador do processo de desenvolvimento econômico local. A quantidade máxima de

participantes dentro do ciclo é definida conforme o porte do município em relação a

população total (Até 30.000 habitantes 02 vagas; de 30.001 até 100.000 habitantes 04 vagas; e

acima de 100.000 habitantes 04 vagas).
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Encontro Estadual de ADs

Participação no Encontro Estadual em 2022, com 16 horas de programação científica. A

quantidade máxima de participantes dentro do ciclo é definida conforme o porte do município

em relação a população total (Até 30.000 habitantes 02 vagas; de 30.001 até 100.000

habitantes 04 vagas; e acima de 100.000 habitantes 04 vagas).

• SALA DO EMPREENDEDOR

CONSULTORIAS

Estruturação e alinhamento da Sala do Empreendedor

Até 34 horas de consultoria para estruturação, alinhamento ou reorganização visando a

implantação e operação plena da sala do empreendedor no município (orientações para

abertura, alteração e baixa de empresas, prestação de serviços ao MEI e orientações e apoio

para as licitações municipais), além da integração e conexão com parceiros para aumentar o

escopo e efetividade de atuação dos serviços promovidos pelo município.

Apoio e acompanhamento da Sala do Empreendedor

Consultoria mensal com até 04 horas de duração, para o acompanhamento de desempenho da

sala do empreendedor, articulação, avaliação e apoio no planejamento de ações realizadas e

planejadas pela Sala do Empreendedor, além de orientações gerais para que o município

realize o devido atendimento e suporte ao Microempreendedor Individual

CAPACITAÇÕES / ENCONTROS

Capacitação Semestral dos Atendentes da Sala do Empreendedor

Treinamento de 06 horas realizado semestralmente capacitando os atendentes da sala do

empreendedor para entenderem seu papel, a importância do atendimento e do serviço que
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prestam a sociedade e apresentar de forma prática soluções que auxiliem nos atendimentos

(soluções Sebrae disponíveis, sistema de registro de atendimentos e MEI), além de

atualização sobre temas importantes e com impacto direto no atendimento aos

empreendedores. A participação na capacitação é prevista conforme o porte do município em

relação a população total (Até 30.000 habitantes 02 vagas; de 30.001 até 100.000 habitantes

03 vagas; e acima de 100.000 habitantes 04 vagas).

APOIO SALAS

Pacote de Comunicação

Cessão da arte da identidade visual para identificação e padronização da sala do

empreendedor e do sistema para registro e acompanhamento dos atendimentos.

Disponibilização de folheteria e materiais gráficos diversos do Sebrae para uso e entrega nos

atendimentos aos empreendedores.

Apoio aos Empreendedores e Empresários Através de Soluções Sebrae

Disponibilização de até 08 horas mensais de consultores Sebrae para oferta aos

empreendedores e empresários como serviço da Sala do Empreendedor, sendo a solução a ser

aplicada mensalmente definida pelo município através da análise do cardápio de soluções

disponíveis. Essa solução estará disponível ao município imediatamente após a Sala do

Empreendedor estar em operação. As soluções disponíveis de consultoria ou instrutoria serão

nas áreas de gestão (finanças, planejamento, legislação, marketing, RH, vendas e qualidade).

É requisito obrigatório e necessário que a Sala faça os cadastros e inscrição dos participantes

no sistema informatizado de atendimento.

PESQUISAS

Cliente Oculto nas Salas do Empreendedor
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Até 01 visita de cliente oculto na Sala do Empreendedor para observar aspectos referentes ao

atendimento prestado pelos atendentes da Sala do Empreendedor: presteza, gentileza e

cordialidade, atenção e simpatia, conhecimento sobre o assunto conhecimento sobre

legislação, abertura de empresa, carga tributária, apoios e outros aspectos relacionados a

atuação de MEI, Micro e Pequenas Empresas.

Pesquisas de satisfação com os clientes atendidos pelas salas

01 pesquisa realizada com clientes atendidos na Sala do Empreendedor para identificar o que

as pessoas pensam da sala do empreendedor; obter feedback do cliente sobre o serviço

prestado e ser um forte mecanismo para a coleta de dados, através de um plano amostral e

abordagem telefônica.

• EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA DIGITAL

As soluções abaixo serão aplicadas de forma remota.

ALUNOS FUNDAMENTAL I

Trilha Comportamentos Empreendedores

10 vídeos de 3 minutos cada abordando cada um dos dez comportamentos empreendedores:

• 1. Busca de Oportunidades e Iniciativa

• 2. Persistência

• 3. Correr Riscos Calculados

• 4. Exigência de Qualidade e Eficiência

• 5. Comprometimento

• 6. Busca de Informações

• 7. Estabelecimento de Metas

• 8. Planejamento e Monitoramento Sistemáticos

• 9. Persuasão e Rede de Contatos

• 10. Independência e Autoconfiança
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Game Cidade dos Brinquedos

O Game Cidade dos Brinquedos abordará de forma lúcida o plano de negócio e

comportamento empreendedor e trará temas como: cultura da inovação, cultura da

cooperação, humanização, inclusão, resiliência, sustentabilidade, ética, cidadania, respeito às

diferenças.

Oficina Empreendendo no mundo da Imaginação

Oficina de 04 horas para os alunos do 1º ao 5º ano, com o objetivo de contribuir para que os

alunos se reconheçam como empreendedores e desenvolvam os comportamentos

empreendedores e as competências socioemocionais.

ALUNOS FUNDAMENTAL II

Game Desafio Social – Cidade Colaborativa

O Game Desafio Social – Cidade Colaborativa abordará de forma lúcida o plano de negócio e

comportamento empreendedor e trará temas como: cultura da inovação, cultura da

cooperação, humanização, inclusão, resiliência, sustentabilidade, ética, cidadania, respeito às

diferenças.

Oficina Superando barreiras com criatividade

Oficina de 04 horas para os alunos do 6º ao 9º ano, com o objetivo de contribuir para que os

alunos se reconheçam como empreendedores e desenvolvam os comportamentos

empreendedores e as competências socioemocionais.

Curso Meu Dinheiro Meu Negócio

Solução on-line em 05 horas com orientações sobre finanças pessoais e temas como

planejamento, orçamento, poupança, investimento e empréstimo.

mailto:licita@riodooeste.sc.gov.br
mailto:comprasrdo@gmail.com
http://riodooeste.atende.net/


MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE
Rua Paulo Sardagna, nº797 – Bairro Bela Vista

CEP 89180-000 – Rio do Oeste – SC
E-mail: licita@riodooeste.sc.gov.br e comprasrdo@gmail.com
Site: http://riodooeste.atende.net – Fone/Fax: (47) 3543-0261

EDITAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ........................................................................... Nº 056/2022
DISPENSA ……………………………...................................................................…….…............ Nº 022/2022
DATA DA EMISSÃO ........................................................................................................... 11 de maio de 2022

PROFESSORES

Capacitação online Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)

Capacitação on-line do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) com carga horária

de 04 horas por ano (1º ao 9º ano) e com 09 vídeos de 45 a 60 min cada com o objetivo de

apoiar o professor na aplicação do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos

(JEPP).

Trilhas de Formação para Professores

São 04 trilhas de conteúdos com as seguintes temáticas: Professor do Futuro (Metodologias

Ativas, Educação Contemporânea, Psicologia Positiva, Técnicas de Storytelling);

Comunicação em tempos difíceis; Empreendedorismo e Inovação; Engajamento e criatividade

em sala de aula.

Conteúdos on-line de educação empreendedora

Conteúdos sobre educação empreendedora, com a disponibilização de materiais e publicação

de educação: Educação Empreendedora, Inovação na Educação, Empreendedorismo.

CAPACITAÇÕES / ENCONTRO

Seminário Digital Educação Empreendedora

Seminário de Educação, evento on-line, com temas relacionados à Educação.
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