EDITAL DE SELEÇÃO
APOIO A PRODUTORES RURAIS NO ACESSO A SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
E PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR/AR-GO e o SERVIÇO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS – SEBRAE/GO, tornam público para
conhecimento de toda comunidade goiana, o presente Edital, de acordo com as regras que se
seguem:
1.

DO OBJETIVO
1.1 O presente edital tem por objetivo a seleção de produtores rurais assistidos pelos Programas
de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Goiás, com propriedades no Estado de Goiás,
interessados no aprimoramento técnico/produtivo para a execução do Programa de
Prestação de Serviços de Inovação e Tecnologia por meio do SEBRAETEC, desenvolvido neste
ambiente pela parceria entre o SEBRAE/GO e o SENAR/AR-GO, disciplinado pelo Convênio de
Cooperação Técnica e Financeira n° 01/2017, Aditivo nº 07/2020.

2.

DA VIGÊNCIA
2.1 Este edital vigerá a partir da data de sua publicação, extinguindo-se em 31 de agosto de
2021, podendo ser prorrogado, a critério das entidades realizadoras do Edital de seleção
Apoio a Produtores Rurais no Acesso a Serviços Tecnológicos e Promoção de Inovação.

3.

DO PÚBLICO
3.1 Poderão se inscrever produtores rurais assistidos pelos Programas de Assistência Técnica e
Gerencial do Senar/AR-GO, que:
a) Possuam Registro formal ativo de propriedade no Estado de Goiás (CNPJ, Inscrição Estadual,
NIRF e/ou DAP);
b) Atendam requisitos necessários contidos no pré-diagnóstico do serviço de interesse,
conforme Ficha Técnica, que estão sujeitas a alterações, podendo ser consultadas em sua
versão atualizada através do link https://datasebrae.com.br/sebraetec-fichas-tecnicas/
c) Enquadre no público atendido pelo Sebrae – Produtor Rural com faturamento até 4,8
milhões, conforme declaração de faturamento (Anexo I);
3.2 Produtores pertencentes a grupos de Assistência Técnica e Gerencial do Senar Goiás, cujas
visitas técnicas mensais se encerrem no período de vigência deste Edital, são considerados aptos a
fazerem suas inscrições.
4.

DO PROGRAMA
4.1 O SEBRAETEC é um programa que visa garantir o acesso a serviços tecnológicos para
promover a inovação e melhoria de processos, produtos e serviços já existentes, sendo que
este edital de chamamento abordará as seguintes áreas de ação:
a) Adequação a Regulamentação da Produção Orgânica no Brasil;
b) Adequação de Agroindústrias aos Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal e/ou
Vegetal;
c) Adequação para Certificação de Produção Integrada da Cadeia Agrícola e Boas Práticas
Agrícolas;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
4.2

Certificação de Produtos Orgânicos;
Consultoria para Manejo Sustentável da Água em Sistemas de Irrigação;
Design de Embalagem;
Fertilização In Vitro – FIV;
Gestão de Efluentes Líquidos;
Identidade Visual;
Inseminação Artificial por Tempo Fixo – IATF;
Melhoria da Qualidade do Leite;
Outorga de Água para uso em Aquicultura; e
Rotulagem de Alimentos e Informações Nutricionais.
Cada área de ação possui uma Ficha Técnica que descreve o serviço que pode ser
desenvolvido, incluindo as responsabilidades/pré-requisitos das partes envolvidas.

5.

DA INSCRIÇÃO
5.1 A participação no presente processo de seleção é voluntária e gratuita e implica na aceitação
total e irrestrita dos termos e condições do presente edital;
a) Os
interessados
poderão
se
inscrever
no
endereço
eletrônico
www.sistemafaeg.com.br/senar, no período de 16 de setembro de 2020 a 30 de abril de
2021, mediante o preenchimento e envio do formulário de inscrição com todas as
informações da proposta, de modo a ser possível a análise e avaliação do cumprimento
dos pré-requisitos exigidos e juntar os seguintes documentos:
b) Cópia do Registro ativo da Propriedade Rural (CNPJ, Inscrição Estadual, NIRF e/ou DAP);
c) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
d) Cópia do Registro Geral (RG);
e) Parecer Técnico do Responsável pelo grupo de Assistência Técnica e Gerencial do
SENAR/AR-GO do qual participa o produtor, informando que o mesmo e sua propriedade
apresentam condições de serem beneficiados pelo Programa SEBRAETEC conforme a
Ficha Técnica relativa à ação desejada;
f) Declaração de faturamento assinada (Anexo I).
5.2 Cada produtor rural poderá se inscrever em apenas uma área de atendimento, conforme
descrição do item 4.1;
5.3 É vedada a participação de produtores rurais que tenham desistido de sua participação no
Programa de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR/AR-GO;
5.4 As entidades realizadoras desta seleção não se responsabilizam por inscrição não efetivada
por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação ou por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados;
5.5 É de total responsabilidade dos interessados as informações prestadas e apresentadas no
ato da inscrição para a presente seleção.

6.

DA SELEÇÃO
A Gerência de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR/AR-GO fará a análise dos pedidos de
inscrição, verificará se a documentação atende às condições estabelecidas neste edital,
solicitará saneamento se for necessário e, ao final, decidirá pela habilitação ou inabilitação
do interessado, conforme o caso;
A decisão de habilitação ou inabilitação será comunicada por meio eletrônico;
Ocorrendo demanda superior ao orçamento previsto e/ou indisponibilidade de prestadores
de serviço credenciados ao SEBRAE/GO, o SENAR/AR-GO poderá, a seu critério:
Priorizar o atendimento aos produtores com maior período de participação no Programa
Assistência Técnica e Gerencial do SENAR/AR-GO; e

6.1

6.2
6.3
a)
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b) Suspender análise de novas inscrições.
7.

DAS OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR RURAL ASSISTIDO HABILITADO
7.1 Assinar contrato de prestação de serviços com o SEBRAE/GO, conforme modelo (Anexo II) e
cumprir o que se estabelece;
7.2 Atender às recomendações técnicas do projeto elaborado para a área de ação para a qual foi
habilitado;
7.3 Cumprir o estabelecido na Ficha Técnica da ação a ser executada.

8. DOS RECURSOS FINANCEIROS
8.1 Os recursos financeiros são originários do Termo de Cooperação Técnica entre o SENAR/GO
e SEBRAE/GO, cabendo a cada uma das partes a parcela de 50% do total a ser investido neste
Programa, 100% subsidiado para o produtor rural habilitado.

9.

CRONOGRAMA
9.1 Os interessados em participar deverão observar o cronograma abaixo:

ETAPA
Período
de
inscrições
pela
www.sistemafaeg.com.br/senar

DATAS
internet,

no

portal

Período de prestação de serviços junto aos produtores rurais
selecionados
10.

16/09/2020 a 30/04/2021
até 30/06/2021

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 O Senar Goiás e o Sebrae Goiás reservam-se ao direito de modificar a qualquer momento o
presente edital e até mesmo cancelá-lo, a seu exclusivo critério, comprometendo-se a
comunicar as novas condições da seleção ou sua revogação definitiva, se for o caso, com a
suficiente antecipação e publicidade, sem que exista direito a qualquer indenização em
favor dos inscritos;
10.2 O descumprimento de quaisquer disposições deste edital poderá acarretar na inabilitação
dos inscritos;
10.3 Das disposições e decisões contidas no presente edital não caberá recurso;
10.4 As dúvidas sobre o presente edital de seleção podem ser encaminhadas, exclusivamente,
para o e-mail: sebraetecateg@senar-go.com.br;
10.5 As entidades promotoras desta seleção decidirão sobre os casos contrários ou omissos ao
presente edital e, de sua decisão, não caberá recurso.
Goiânia-GO, 16 de setembro de 2020.

Dirceu Borges
Superintendente - Senar Goiás

Derly Cunha Fialho
Diretor Superintendente - Sebrae Goiás

Marcelo Medeiros Lessa
Diretor Técnico - Senar Goiás

Wanderson Portugal Lemos
Diretor Técnico - Sebrae Goiás
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ANEXO I
DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO DO PRODUTOR RURAL

Eu

______________________________________________________________________,

nascido(a) em ______/______/______, portador(a) do RG nº _______________________________
e do CPF _______._______._______-______, inscrito no Edital de Seleção de Apoio a Produtores
Rurais no Acesso a Serviços Tecnológicos e Promoção de Inovação, promovido pelo Senar Goiás e
Sebrae Goiás, declaro para os devidos fins que a empresa rural ________________________inscrita
no (CNPJ, Inscrição Estadual, NIRF e/ou DAP) sob o nº

__________________, situada a

(endereço/cidade/CEP) ________________________________________________________obteve
faturamento até 4,8 milhões nos últimos doze meses.

____________________, ______/______/_______
Local

Data

___________________________________________
Assinatura do interessado (por extenso)
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ANEXO II

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
Prorrogação de edital

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search?codigo=44-73-97-AB-CC-B2-35-9C-87-98AA-49-12-EA-09-8E-D8-28-3C-A6 acesse o site
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 44-73-97-AB-CC-B2-35-9C-87-98-AA-49-12-EA-09-8E-D8-28-3C-A6
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):
 Karina Silva - 88992969104 - 11/03/2021 14:02:03

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 189.5.178.176
 dirceu borges - 01433786192 - 11/03/2021 16:47:28

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 201.48.226.193
 Marcelo Lessa - 93025939168 - 11/03/2021 17:23:32

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 189.5.178.89
 Derly Cunha Fialho - 09245677087 - 11/03/2021 18:03:25

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 179.112.230.103
 Wanderson Portugal Lemos - 05202680163 - 12/03/2021 09:29:09

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 189.92.227.40

