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De: Desenvolvimento Econômico [desenvolvimentoQnovohorizonte.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 12:45
Para: Gabinete; lucianosiQQsebraesp.com.br
Assunto: Análise de Contrato
Anexos: Contrato B2B - Novo Horizonte.pdf, Anexo B2B - Novo Horizonte. pdf

Sabrina e Elaine,

Segue em anexo o contrato para a implementação do PDL - Programa de Desenvolvimento Local,

parceria entre o SEBRAE-SP e a Prefeitura, conforme já tratado com o Dr, Toyota.

Peço por favor que imprimam o contrato e o anexo, abram processo para a análise do Jurídico e

setores competentes, com urgência pois precisamos dar início às atividades e ao cronograma do

Programa.

,—Pego também que na solicitação já seja confirmado pelo jurídico a dispensa de licitação, pois na
contratação de instituições do sistema "s”, como o SEBRAE-SP, a Prefeitura está dispensada de
realizar processo licitatório.

Att.

Mário Henrique.

===emnom Mensagem original --------

Assunto::A/C MÁRIO
Data:22/01/2020 09:03
De: Luciano Solimar Impastaro <lucianosi(d)sebraesp.com.br>

Para::Desenvolvimento Econômico <desenvolvimento(Qnovohorizonte.sp.gov.br>1

Bom dia Mario.

Mario, pode fazer uma analise no contrato B2B e Anexo?

Muito obrigado.
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CONTRATO B2B - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XX/2020 QUE ENTRESI CELEBRAM O

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO — SEBRAE-SPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE.

SÍNTESE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

OBJETO: prestação de serviços de capacitação e/ou de consultoria.

VALOR: R$ 70.980,00 (setenta mil, novecentos e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura.

DATA DE ASSINATURA: 22 de janeiro de 2020.

DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADO: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO — SEBRAE-SP, por intermédio de seu Escritório Regional São José do Rio Preto, com sede na Rua
Doutor Presciliano Pinto, nº 3184, Bairro Santos Dumont, São José do Rio Preto/SP, devidamente inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 43.728.245/0009-08, neste ato representado por Luciano Solimar Impastaro,
portador(a) da cédula de identidade RG nº 25.300.016-6, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 181.442.078-90,
doravante denominado CONTRATADO,

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE, inscrito no CNPJ] sob o nº
45.152.139/0001-99, com sede na Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho, nº 185, bairro Centro, na cidade
de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, CEP 14960-000, neste ato representado por Toshio Toyota,
portador da cédula de identidade R.G. nº 4.217.604-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 836.817.288-87.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto
1.1 O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de capacitação e/ou, de
consultoria destinados a potênciais empresários, microempreendedores individuais, micro e pequenas
empresas ou produtores rurais indicados pelo CONTRATANTE, na forma e modo estabelecidos neste
instrumento contratual e em seu anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA- Especificação do Objeto
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2.1 O objeto do presente contrato está detalhado no Anexo | - Descritivo dos Serviços, que faz

parte integrante deste ajuste.
2.1.1. As paries poderão alterar de comum acordo, sem necessidade de aditamento, desde que dentro
da vigência contratual, o cronograma de execução dos serviços constantes do Anexo |, ressalvada a

limitação disposta na cláusula 3.4.
2.2 Ao CONTRATADO fica assegurado o direito de não realizar o objeto deste contrato para
turmas que não atendam as quantidades mínima ou máxima de participantes previstas no Anexo 1.

CLÁUSULA TERCEIRA — Preço e Forma de Pagamento

3.1. Pelos serviços objeto do presente instrumento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADOa
importância de R$ 70.980,00 (setenta mil, novecentose oitenta reais).

3.2, O pagamento deverá ser efetuado por meio de: XXXXXXXXXX.

3.3. O CONTRATANTE deverá pagar ao CONTRATADO o valor total referente à quantidade de
participantes indicados no Anexo |, mesmo que,no decorrer da prestação dos serviços, venha a ocorrer,
por qualquer motivo, redução no número de participantes inicialmente inscritos.

3.3.1. No caso de comparecimento de participantes acima da quantidade inicial contratada, o
CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor adicional correspondente a cada participante
excedente, desde que obtida a concordância do CONTRATADO.

3.3.2. Caso ocorra a substituição de participante inicialmente inscrito, o CONTRATANTE deverá
comunicar o fato ao CONTRATADO, com a antecedência previamente combinada entreas partes. A não
comunicação ou a comunicação fora de prazo ensejará o pagamento pelo CONTRATANTE do valor
correspondente à inscrição original, acrescido de um participante excedente.

3.3.3, Na ocorrência das situações previstas nos itens 3.3.1 e 3.3.2 o CONTRATADO emitirá
documento de cobrança adicional no 1º (primeiro) dia útil imediatamente após o serviço executado.

34. O CONTRATANTE poderásolicitar a alteração de datas para execução dos serviços no máximo
1 (uma) vez para cada ação de capacitação ou consultoria contratada, sendo cobrado o preço
correspondente ao serviço disponibilizado pelo CONTRATADO, independentemente do

comparecimento dos párticipantes inicialmente inscritos.
3,5. Em caso de inadimplência será cobrada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito
e juros de 1% (um por cento) ao mês, podendo, ainda, o CONTRATADO encaminhar o presente
instrumento ou os títulos representativos do débito para empresa de cobrança ou para os cadastros de

proteção ao crédito, sem prejuízo da rescisão contratual, ficando o CONTRATADO desobrigado de

executar a prestação dos serviços.
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CLÁUSULA QUARTA - Obrigação das Partes

41. O CONTRATADO obriga-se a:
4.1.1. Prestar os serviços constantes do objeto contratual, em data e período previamente
definidos, tomando as medidas necessárias à fiel execução do presente contrato.
4.12. Disponibilizar profissionais capacitados para a prestação dos serviços, podendo substituí-
los a seu critério e por sua conveniência.
41.3. Designar um empregado que servirá de contato junto ao CONTRATANTE, para
acompanhamento da execução contratual.
4.1.4. Solicitar por escrito ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em
relação à data de prestação dosserviços, qualquer alteração que interfira no cronograma de execução
destes.
4.1.5. Conceder “Certificado de Participação” para os participantes que cumprirem os requisitos
mínimos de frequência previstos para a capacitação contratada, de acordo com as especificações
constantes do Anexo 1.

4.1.6. Disponibilizar ao CONTRATANTE todas as informações sobre infraestrutura e serviços de
apoio necessários à execução dos serviços contratados.
4.1.7. Fornecer ao CONTRATANTE recibo e nota fiscal, em consonância comalegislação.

4.2. O CONTRATANTE obriga-se a:
4.2.1. Efetuar o pagamento do serviço contratado.
4.2.2. Indicar os participantes com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência em relação ao início da
prestação dos serviços, providenciando o contato e a mobilização destes. A indicação deverá ser feita
em conformidade com o público alvo ao qual os serviços são destinados, nos termosda ficha cadastral
constante do AnexoII.
423. Observar o número mínimo e máximo de participantes, conforme a metodologia de cada
serviço contratado.
4.2.4, Disponibilizar salas, coffee-break, materiais, equipamentos e suporte operacional para a

realização dos serviços objeto deste contrato, nos casos em que houvera previsão de fornecimento de
infraestrutura no Anexo I.

42.5, Designar um empregado que servirá de contato junto ao CONTRATADO, para
acompanhamento da execução contratual.
4.2.6. Solicitar por escrito ao CONTRATADO, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias em
relação à data de prestação dos serviços, qualquer alteração que interfira no cronograma de execução
destes.
42.7. Não utilizar o material de apoio oferecido pelo CONTRATADO em atividades estranhas ao
objeto do presente contrato.
4.2.8. Não assumir obrigações em nome do CONTRATADO perante terceiros.
4.2.9, Manter seu cadastrado atualizado junto ao CONTRATADO.
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CLÁUSULA QUINTA- Vigência

5.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 10 (dez) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado em comum acordo entre as partes, mediante a celebração de termo
aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - Confidencialidade

6.1, Todas as informações sobre conteúdo de capacitações e consultorias, dados cadastrais de
clientes, bem como quaisquer materiais fornecidos pelas partes que digam respeito ao objeto do
presente contrato deverão ser tratados com confidencialidade, sob pena do pagamento da multa por
descumprimento contratual, sem prejuízo da reparação das perdas e danos resultantes da divulgação
indevida.
6.1.1. As informações confidenciais somente poderão ser divulgadas a terceiros após prévia e

expressa autorização da outra parte, exceto em caso de divulgação decorrente de disposição legal, bem
como de cumprimento de determinação judicial ou emanada por órgão de controle externo ao qual o
CONTRATADO deva prestar contas, nos termos da Constituição Federal.

CLÁUSULA SÉTIMA — Rescisão

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente, a qualquer tempo e mediante
notificação, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, permanecendo
exigíveis as obrigações contraídas durante sua vigência, sem prejuízo da aplicação das penalidades
contratuais.
7.2. O presente contrato poderá ser resilido em comum acordo, imotivadamente e a qualquer
tempo, permanecendo exigíveis as obrigações contraídas durante sua vigência. No caso de
pagamentos efetuados antes da efetiva prestação dos serviços, haverá a restituição proporcional
dos valores correspondentes aos serviços não executados.

CLÁUSULA OITAVA - Penalidades

8.1. O descumprimento das cláusulas contratuais, que não contenham multa específica, poderá
ensejar a aplicação de multa de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do contrato, sem
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual imediata, bem como da reparação por perdas e
danos.
CLÁUSULA NONA- Disposições Gerais

9.1. Eventual cobrança realizada pelo CONTRATANTE junto aos participantes que irão usufruir
os serviços objeto do presente contrato deverá ser regulada por relação contratual entre estes
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estabelecida, cabendo exclusivamente ao CONTRATANTE o cumprimento das obrigações de natureza
civil e tributária decorrentes de tal negócio jurídico.

9.2. O presente contrato não poderá ser cedido sem a concordância prévia e por escrito das
partes.

9.3. As alterações deste contrato deverão ser feitas de comum acordo entre as partes, por meio
de Termo Aditivo celebrado por seus representantes legais ou procuradores com poderes para tanto.

9.4. Qualquer comunicação entre as partes, relativa ao presente contrato, somente será
considerada efetivada se utilizado meio que permita o registo de seu recebimento.

9.5. Qualquer omissão ou tolerância das partes em exigir o fiel cumprimento dos termos e
condições deste contrato não constituirá novação ou renúncia de direitos.

9.6. Em caso de cobrança judicial de débito oriundo deste contrato, a parte responsável pelo
inadimplemento responderá pelo pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios.

9.7. Os serviços objeto deste contrato poderão ser acompanhados e fiscalizados pelo
CONTRATANTE ou por terceiros por este indicados, desde que tais atividades sejam previamente
agendadas com o CONTRATADO.

9,8. O CONTRATANTE não poderá proceder à gravação de áudio ou vídeo da prestação de
serviços, tampouco reproduzir, distribuir ou comercializar os materiais e conteúdos didáticos
disponibilizados pelo CONTRATADO, ficando sujeito às sanções decorrentes da violação de direitos
autorais, sem prejuízo do pagamento da indenização cabível.

9.9. A ocorrência de caso fortuito ou força maior que implique a interrupção da prestação de
serviços será excludente de responsabilidade das partes, desde que seja comunicada por escrito em
até 24 (vinte e quatro horas). Caso o impedimento resultante de caso fortuito ou de força maior
perdure por um período superior a 10 (dez) dias contínuos, o contrato poderá ser rescindido sem
quaisquer ônus para as partes, ressalvadas as obrigações decorrentes de serviços já prestados.

9.10. 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 nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma
que não relacionada a este contrato, devendo garantir que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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9.11. As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as
obrigações de seus agentes ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em
conformidade com as leis, normas vigentes e determinações deste contrato.

9,12. Este contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.

CLÁUSULA DÉCIMA — Foro

10.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa
renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
litígios decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o assinam.

São Paulo, 22 de janeiro de 2020.

SEBRAE-SP PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE

LUCIANO SOLIMAR IMPASTARO TOSHIO TOYOTA

TESTEMUNHA TESTEMUNHA

Nome: Nome:
RG: RG:
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1. O PROJETO

O Programa de Desenvolvimento Local tem como objetivo a transformação local pela
implantação de políticas de desenvolvimento noseixos:

oocoo

Desenvolvimento de Políticas Públicas de melhoria do ambiente empreendedor
Desenvolvimento da Cultura Empreendedora
Fomento e Desenvolvimento de Negócios
Acesso ao Crédito

2. OBJETIVO GERAL

Fomentar o empreendedorismo de forma a impactar no curto, médio e longo prazo a
população, promovendo na localidade:

o
o
o

+ competitividade
+ crescimento
+ sustentabilidade

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS E A RELAÇÃO COM OSEIXOS DE AÇÃO

Desenvolvimento de Políticas Públicas de melhoria do ambiente
empreendedor: foco na efetivação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas
(123/2006), promovendoa desburocratização, simplificação tributária, facilitação de
acesso à formalização da atividade empreendedora, do acesso à participação das
MPEsem licitações e fomento às compras governamentais.

Fomento de Novos Negócios: aumentar o empreendedorismo por oportunidade,
estimular negócios de viés inovador e competitivo, sensibilizar candidatos a
empresários sobre a importância de empreenderem em suas atividades profissionais
e futuros negócios.

Desenvolvimento de Negócios: organizar empresas por setores e segmentos de
atuação, para fornecerserviços estruturados que atendam às exigências de mercado,
que garantam a sustentabilidade e competitividade dos pequenos negócios, o acesso
à tecnologia e inovação, com foco na melhoria dos resultados das empresas
participantes (redução de custos, aumento de faturamentoe de produtividade).

Desenvolvimento da Cultura Empreendedora: implantar disciplina de
empreendedorismo nas escolas, para ensinar crianças e adolescentes a praticar
comportamentos empreendedores.



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS TRANSVERSAIS

o Aumentar o PIB do município;

o Aumentar a arrecadação de impostos para o município;

o Dar suporte à execução do plano de governo nos itens correlacionados à geração de
emprego, renda e desenvolvimento econômico municipal.

5. PÚBLICO ALVO

Empresários existentes, candidatos a empresários, futuros empresários (crianças e

adolescentes) e agentes públicos.

6. PERÍODO

Janeiro a novembro de 2020,

7. PREMISSAS

o Comprometimento do Comitê Gestor no município;

o Comprometimentos dos agentes públicos envolvidos;

o Participação e implementação dos conhecimentos adquiridos pelo público alvo.

8. JUSTIFICATIVAS

No estado de São Paulo, especificamente, as MPEs representam 98% dos estabelecimentos
empresariais, 50% dos empregos formais, 39% da massa salarial e 27% do Produto Interno
Bruto (PIB) paulista.

Por outro lado, 1 em cada 4 empresas nascidas no Estado de São Paulo não atinge 2 anos de
vida. As principais dificuldades apontadas pelos empreendedores no primeiro ano de
existência são:

Formação de carteira de clientes (22%)
Falta de capital (14%)
Burocracia (6%)
Planejamento e administração (6%)
Mão de obra (7%)

ooooo
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O empreendedorismo é o vetor de alavancagem de desenvolvimento territorial de paíse:
desenvolvidos. A Organização das Nações Unidas (ONU) investe em ações ligadas aos 17”
objetivos de desenvolvimento sustentável, que inclui o acesso ao empreendedorismo por
parte de todas as nações (https://nacoesunidas.org.br).

Com a flexibilização das leis trabalhistas e possível terceirização, a economia migrará de uma
relação de emprego para uma relação de trabalho, e a população precisa estar preparada para
esse novo cenário.

Por essas razões, investir no Programa de Desenvolvimento Local, aumenta as possibilidades
do empreendedorismo motivado por oportunidade (mais sustentável) e diminui o
empreendedorismo motivado por necessidade (mais suscetível a mortalidade).

9, CICLO DE APLICAÇÃO DO PDL

Etapa 1 - Sensibilização e Adesão do Município: apresentação do programa para a
governança local e adesão do município (termo assinado pelo Prefeito Municipal).

Etapa 2 - Formação da Agenda: definição das ações que serão realizadas no município e
envolvimento da governança local com capacidade de influência e representatividade dos
setores produtivos.

Etapa 3 - Tomada de Decisão: aprovação da agenda do PDL para 2020.
Agenda aprovada - Evento de Lançamento do Programa, para apresentação do projeto e
da respectiva agenda à comunidade envolvida.

Etapa 4 - Implementação: execução das ações previstas.

Etapa5 - Avaliação: mensuração dos resultados.

Etapa6 - Evento de Encerramento: apresentação dos resultados alcançados.
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10. DADOS DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local

Bs A. SelecioneoMunicípio desejado:

4452? ISDEL te

População Novo Horizonte x média de São Paulo

40.552
O Municipio de Novo
Horizonte ocupa a 202 2

posição no Ranking de São
Paulo ea 7522 posição no
Banking Brasil

a Tri Capital Empreondedor

PIB em mitreais

969.247
IDE

índice ISDEL 0,753

Covimançagerao
astmelvimanta

Organização Praduríua |

EEE
Métodos

Governança p/ Desenvolvimento

ISDEL.- São Paulo
Maior: São Pauto (0,796)

gm hspros E bpansieama 1%

Fonte: https://wwwisdel-sebrae.com/



o Densidade Empresarial de Novo Horizonte

Nº de empresas por UFEmpresas

5.400
5.400

didi Edit AME

Distribuição das empresas pelos Distribuição das empresas por porte
grandes setores a Me essa —

.
TAMILApato —, e E MiLtês ATGbiisai — 2. MILGGT29E ;

ES, 155

2 Mittappao) — EMÍLSI ISA —

Setry SFAGROPECUARIA GESERVICOS 6 COMERCIO SiNDUGTRIA b Porte E DEMÁIS GE BME DEP

Fonte:
https://datasebrae.com.br

Densidade Empresarial por Atividade Econômica

Nº de empresas por atividade econômica
E CANA DE ACUCAR

VINOS PARÁ CORTE

4sE

COMERCIO À VARCIO

CRACU

COMERGO VAREIISTA |
TRENSDQRTE

5 E



11. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE DO PDL

Descrição das atividades pelas ações propostas das Diretorias Municipais:

11,1 Diretoria Municipal de Finanças:

o Ação Proposta: Banco do Povo Paulista

Atividade: Acesso ao Crédito - Programa Juro Zero
O Programa Juro Zero é uma parceria entre o Sebrae-SP e a Desenvolve SP, com o
objetivo de conceder financiamentos com juros zero, para microempreendedores
individuais, afim de alavancar o investimento produtivo. O valor médio de crédito
concedido, é de R$ 10.000,00, podendo chegar até 20.000,00 por empresário.

Para pleitear o crédito, o microempreendedor individual necessita participar das
capacitações do Empreenda Rápido, para o público que pretende abrir o MEI -
modalidade Primeiros Passos (composto pelo curso de gestão do Sebrae + curso
técnico oferecido pelo Governo) e, modalidade Organize Seu Negócio (cursos que
totalizam 20hs (realizado pelo Sebrae).

Proposta é realizar:

3 turmas do Empreenda Rápido: Primeiros Passos em Parceria com Cursos Técnicos
realizados pelo Governo. Capacitar 75 pessoas físicas para que possam empreender e
se necessário, pleitear o crédito Juro Zero para iniciarem seus negócios.

4 turmas do Empreenda Rápido: Organize Seu Negócio para Crescer (realizado
exclusivamente pelo Sebrae, para microempreendedores individuais formalizados).
Capacitar 100 microempreendedores, que estarão aptos a pleitearem o crédito Juro
Zero, para investimento em seus negócios.

Considerando que os clientes participantes do Empreenda Rápido estarão aptos a
pleitearem o crédito Juro Zero, o Sebrae irá aporta para 2020, recursos no valor de R$
250,000,00 para liberação de 25 cartas de créditos (25 microempreendedores
individuais de Novo Horizonte).

11.2 Diretoria de Tecnologia da Informação:

Ação Proposta: Incubadora de Tecnologia da Informação.

Atividade: orientação para formatação e desenvolvimento do modelo de atuação da
Incubador e posterior seleção de empresas. Com a incubadora instalada,
disponibilização de horas consultoria/mentorias (presenciais e remotas) para empresas
incubadas. Foi considerado atender 10 empresas de base tecnológica, com 4 horas de
mentoria individual em gestão, inovação e mercado para cada empresa.



ms a . "Ação Proposta: Startups- realizar cursos de como começar uma startup em parceria
com o Sebrae,

Atividade: realizar Oficina de Inovação, para apresentação do Programa Startup SP,

promove o desenvolvimento de startups digitais em estágio de validação das premissas
dos modelos de negócios, sobretudo aquelas relacionadas ao problema de mercado,
segmentos declientes, solução e modelo de receitas. Oficina tem a duração de 2 horas,
para público que atue no desenvolvimento de startups ou pretende atuar.

11.3 Diretoria de Cultura:

Ação Proposta: Artesanato - implantação de um programa de formação e capacitação
empreendedora para grupo de artesãos locais.

Atividade: realizar o Programa Artesanato Empreendedor, que tem por objetivo
oferecer ações para melhoria dos processos, gestão e atuação no mercado. Para 25
artesãos, com 38 horas de atendimento ao grupo.

O Programa de Artesanato é composto:
Seminário Inicial de Tendências Setoriais
Curso Começar Bem Formalização
Curso Transforme sua Ideia em Modelo de Negócios
Oficina Fluxo de Caixa
Oficina Sei Formar Preço
Oficina Ganhe Mercado
Oficina MarketingDigital
Oficina Atendimento ao Cliente
Seminário Fina de Inovação

11.4 Diretoria deMeio Ambiente:

Ação Proposta: Associação dos Recicladores - capacitação para fortalecimento da
associação.

Atividade: trilha de capacitação em gestão (oficinas de associativismo, marketing,
liderança e motivação). Para 20 associados.

Ação Proposta: Meu Primeiro Negócio desenvolver ações com alunos das escolas do
município, capacitando-os para se tornarem empreendedores do plantio de hortaliças e
confecção de trabalhos artesanais com materiais recicláveis.

Atividade: a implantação do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, em
parceria com a Diretoria de Educação, vai capacitar os alunos do ensino fundamental II
no empreendedorismo, que transversalmente colabora com a proposta da Diretoria.



11.5 Diretoria de Agricultura:

Ação Proposta: Pequeno Produtor e a Agricultura Familiar - realização de trilha de
conhecimento com pequenos produtores da agricultura familiar, munindo-os de
conhecimento técnico e conhecimento em gestão, sobretudo com foco na produção para
venda para poder público (merendaescolar).

Atividade: realizar Programa Agronegócios - Olericultura, para 25 produtores
rurais. O programa oferece soluções práticas e integradas em gestão, inovação,
planejamento produção e acesso a melhores práticas do segmento, totalizando 39 horas.

O Programa Agronegócios Olericultura é composto:

Oficina Visão Estratégica da Pequena Propriedade Rural - 8h
Oficina Planejamento da Produção da Pequena Propriedade Rural - 8h
Oficina Controles Financeiros e Custos - 8h
Oficina Comercialização da Produção Rural - 8h
Oficina Rastreabilidade - 4h
Visita técnica em Grupo - 3h

Atividade: realizar Curso Compras Governamentais Agricultura Familiar.
Curso tem 6h de duração, para o pequeno produtor saber como vender alimentos para
seu município utilizar na merenda escolar.

11.6Diretoria de Esporte e Lazer:

Ação Proposta: Empreendedorismo no Esporte - realização de cursos de
empreendedorismo com profissionais da área do esporte, ampliando a visão de
oportunidades de empreender nesta área.

Atividade: realização do curso Transforme sua Ideia em Modelo de Negócios, com 12
horas de duração, que possibilita aos participantes entender como criar modelos de
negócios inovadores, aumentando as chances de sucesso do seu atual ou futuro negócio.

11.7 Diretoria de Assistência e Desenvolvimento Social:

Ação Proposta: Promoção do Empreendedorismo - realização ações de
empreendedorismo para os usuários dos serviços ofertados pela Diretoria. E Crescer e
Empreender para adolescentes atendidos pelo CRAS.

Atividades:
e Realizar o Super MEI Primeiros Passos (curso técnico ofertado pelo Governo +

curso de comportamento empreendedor e gestão realizado pelo Sebrae), para
oferecer formação em umaatividade profissional e em como empreender nesta
atividade profissional.

e Realizar o Curso Crescendo e Empreendendo, parte do Programa Educação
Empreendedora do Sebrae,para alunos que estejam cursando ensino médio, que
tenham entre 15 a 18 anos.



11.8Diretoria de Turismo:

Ação Proposta: Plano Educacional Turístico - implantação de programa para difundir
conhecimento e conscientização turística nas escolas da rede municipal de ensino; e
realização de trilhas com empresários do segmento de turismo,

Atividade: as ações propostas para as Diretorias de Cultura e Desenvolvimento
Econômico, serão desenvolvidos programas para artesãos, empresas de alimentação
fora do lar e varejo. Essas ações vão colaborar para a capacitação dos empreendedores
desses segmentos que compõem o trade turístico.

Porém, caso seja um interesse específico da Prefeitura, em investir em um programa de
turismo receptivo, temos o Programa de Turismo, que atende todas as empresas do
trade. O programa atende aos segmentos de alimentação fora do lar, meios de
hospedagem, agência de turismo receptivo e atrativos turísticos.

O Programa de Turismo é composto:
Seminário de Tendências Setoriais: 2h
Oficina de Atendimento ao Cliente: 4h
Oficina Inove para Ganhar Mais: 3h
Curso Marketing Digital: 20h
Oficina Equipe Motivada - 4h
Consultoria na Empresa - 4h/empresa
Oficina Indicadores Financeiros - 3h
Seminário Final sobre Turismo Receptivo - 2h

11.9Diretoria de Educação:

Ação Proposta: Jovens Empreendedores Primeiros Passos na rede municipal,

Atividade: implantar o Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, para os
alunos do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) das escolas da rede de ensino municipal,

11.10 Diretoria da Saúde:

Ação Proposta: Promoção do Empreendedorismo - produção de material gráfico
(cartilha) sob empreendedorismo para entrega aos usuários da saúde. CAPS - grupo que
produz diversos produtos artesanais realizar capacitação em gestão.

Atividade: as turmas de Empreenda Rápido previstas podem ser utilizadas como
capacitação do CAPS,
E os artesãos podem fazer parte do programa de artesanato proposto pela Secretaria de
Cultura,



11.11 Diretoria de Desenvolvimento Econômico:

Ação Proposta: Programa Comércio Varejista, para melhoria da competitividade do
comércio e Programa Alimentação Fora do Lar, para melhoria das empresas do

segmento.

Atividade:

Realizar o Programa Varejo da Moda: empresas de artigo de vestuário, cama
mesa e banho, acessórios, relojoarias, joalherias, etc,

O Programa contempla:

Módulo 1 - Planejamento da coleção para comprar e vender melhor
Módulo 2 - Finanças e Resultados no Varejo
Módulo 3 — Estratégias de Divulgação
Módulo 4 - Os segredos do bom atendimento e gestão de conflitos
Módulo 5 - Gestão do Varejo da Moda

Realizar o Programa Alimentação Fora do Lar: para restaurantes, bares,
lanchonetes, pizzarias, sorveterias, cafeterias.

O Programa contempla:

Seminário de Gestão em Alimentação Fora do Lar
Curso Gestão Financeira
Oficina Elaboração de Fichas Técnicas
Oficina Engenharia de Cardápio
Oficina de Boas Práticas e POPs
Oficina Controle de Estoque
Oficina Equipe Motivada
Consultoria na Empresa
Seminário de Inovação

12. ATUAÇÃO DO SEBRAE AQUI

A atuação do Sebrae Aqui Novo Horizonte será potencializada com o Programa de
Desenvolvimento Local. Além das ações habituais de atendimento ao empreendedor,
serviços do MEI, agenda de cursos e capacitações, o Sebrae Aqui, fará o papel de
coordenador das ações do PDL.

Cabe destacar,as ações a serem realizadas pelo Sebrae Aqui em Novo Horizonte, além das

previstas no PDL:

Mutirão do MEI: evento de atendimento ao microempreendedor individual e

para quem pretende se formalizar. Previsto para mês de março, com objetivo de
atender em um único dia, oferecendo vários serviços ao MEL, junto a parceiros
locais, 100 microempreendedores.



Missão Empresarial para Feira do Empreendedor - agosto 2020,

Semana da Micro e Pequena Empresa

Semana Global do Empreendedorismo - visita as empresas da cidade.
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15. CICLO DE APLICAÇÃO DO PDL

Etapa 1 - Sensibilização e Adesão do Município: apresentação do programa para a

governança local e adesão do município (termo assinado pelo Prefeito Municipal).

Etapa 2 - Formação da Agenda: definição das ações que serão realizadas no município e

envolvimento da governança local com capacidade de influência e representatividade dos

setores produtivos.

Etapa 3 - Tomada de Decisão: aprovação da agenda do PDL para 2020.

Agenda aprovada - Evento de Lançamento do Programa, para apresentação do projeto e

da respectiva agenda à comunidade envolvida.

Etapa4 - Implementação; execução das ações previstas.

Etapa5 - Avaliação: mensuração dos resultados.

Etapa6 - Evento de Encerramento: apresentação dos resultados alcançados.

16. CONTRATO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Elaborado um contrato de prestação de serviços entre Sebrae e Prefeitura, para realização
das capacitações e programasprevistos no descritivo de serviços /atividades que serão
realizadas.

O contrato pode ser quitado na totalidade ou por execução /etapa. O pagamento pode ser
realizado via boleto, dinheiro, cartão de débito ou crédito.

Contrato por Totalidade:
* Pagamento à vista - cartão de débito ou boleto bancário, com antecedência de 1

(um) dia útil da data de início da primeira atividade.
e Dividido em 10 parcelas iguais, no boleto ou cartão de crédito.
e Pagamentovia Boleto: parcela mínima novalor de R$ 250,00. Parcelamento mediante

emissão da Nota de Empenho, encaminhado ao Escritório Regional do SEBRAE/SP,
até 3 (três) dias úteis antes do início das atividades. Valores iguais e sucessivos.
Parcelamento sem empenho, até 10 parcelas, sendo que o vencimento da última
parcela, deve ocorrer até um dia útil antes do término das atividades.

* Pagamento com cartão de crédito: a ser realizado no prazo máximo de 1 (um) dia
útil do início da primeira atividade. Parcelas em valores iguais.

Contrato por Execução:
e Pagamento por ação realizada. Ex.: Mês de Fevereiro inicia o Programa de Olericultura

e de Artesanato. Neste mês será feito o pagamento dos programas queestão iniciando.
e Para essa opção, pagamento por execução, é necessário, que a Prefeitura envie com

antecedência de no máximo 3 dias, as fichas de cadastro dos participantes de cada
ação, para que seja providenciado o boleto de pagamento.
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