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CONCORRÊNCIA CONJUNTA (SESI/SENAI) Nº 03/2020 
EDITAL RETIFICADO 

 
Concorrência Conjunta n° 03/2020 Tipo: Menor Preço 

Abertura: 10 de junho de 2020 Horário: 09 horas 
 

Local: 1° andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, na Avenida 
Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902. 
Solicitação do edital: pelo e-mail: licitacao@al.senai.br 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 
Regional de Alagoas, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 
03.798.361/0001-13, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI – Departamento 
Regional de Alagoas, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 
03.798.336/0001-30 tornam público, para conhecimento dos interessados, que realizarão 
no dia 10 de junho de 2020, às 09:00 horas, no 1º andar do Edifício “Casa da Indústria 
Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas, 
Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo menor preço, objetivando o Registro 
de Preços de hora de trabalho em instrutoria, capacitação, consultoria, mentoria e 
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial com foco na inovação do 
relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos produtos e serviços do 
SESI e do SENAI, a qual reger-se-á pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI, bem como pelas disposições deste edital. 
 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de 
Licitação do Sistema FIEA, até às 17 horas do dia 04/06/2020, localizada no 1° andar do 
Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, na Avenida Fernandes Lima n° 385, Farol, 
Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902 ou pelo e-mail: licitacao@al.senai.br. 
 
01. DO OBJETO 
 
1.1 - A presente CONCORRÊNCIA tem por objeto o Registro de Preços de hora de 
trabalho em instrutoria, capacitação, consultoria, mentoria e treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial com foco na inovação do relacionamento 
com clientes e desenvolvimento de novos produtos e serviços do SESI e do SENAI, 
contemplando entre outras atividades a customização da aplicação de metodologias 
de inovação nas relações com o mercado, implementação e/ou desenvolvimento da 
área de inteligência de mercado, estratégias de clusterização de clientes, estratégias 
de inovação comercial na formação de preços, análise de portfólio de produtos e 
estratégias voltadas à sustentabilidade ideológica e econômico-financeira das 
atividades executadas pelo SESI e pelo SENAI como integrantes do Sistema “S”, 
elaboração de mapa estratégico, planejamento estratégico e respectivo 
desdobramento tático com foco na implementação de ações inovadoras voltadas a 
geração de resultados, conforme especificações e quantitativo constantes do anexo I 
deste edital. 
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1.2 - O Registro de Preços do SESI e do SENAI tem como objetivo manter o registro da 
proposta mais vantajosa e, segundo as conveniências das entidades, promover as 
contratações dos serviços da licitante vencedora da licitação. 
 
1.3 – As contratações dos serviços deste registro de preços serão feitas de acordo com as 
necessidades que surgirem no decorrer da vigência da Ata de Registro de Preços, que será 
de 12 (doze) meses, ficando o SESI e o SENAI desobrigados de realizarem contratações 
em qualquer quantidade.    
 
1.4 – A licitante vencedora, quando solicitada, fornecerá os serviços objeto desta licitação, 
nas condições estabelecidas no presente edital e em sua proposta. 
 
1.5 - Os recursos destinados ao pagamento do objeto desta licitação são provenientes da 
conta orçamentária nº 31010602. 
 
1.6 – O Registro de Preços decorrente deste processo licitatório poderá ser objeto de 
adesão por outro Departamento Regional do SESI ou do SENAI e por outros Serviços 
Sociais Autônomos. 
 
02 – DO RECEBIMENTO 
 
2.1 – A Comissão de Licitação do Sistema FIEA receberá os envelopes da "documentação" 
e da "proposta", em sessão pública a ser realizada no 1º andar do Edifício Casa da 
Indústria “Napoleão Barbosa”, situado na Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió, 
Alagoas, até às 09 horas do dia 10 de junho de 2020. 
 
2.1.1 – Fica estabelecido que, a critério da Comissão de Licitação poderá ser concedida 
uma tolerância de até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido, para que os licitantes 
possam entregar os envelopes da "documentação" e da "proposta".  
  
2.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o SESI e o 
SENAI o licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes. 
 
03 - DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
3.1 - A licitante se fará apresentar nesta licitação, através de pessoa física devidamente 
credenciada por instrumento de procuração legalmente constituída, com firma 
reconhecida em cartório, se particular, inclusive devendo ser outorgada pela pessoa 
responsável de conformidade com o respectivo contrato social e, quando se tratar de 
dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita mediante apresentação 
do contrato social e ou certidão simplificada da Junta Comercial, em ambos os casos, as 
documentações deverão ser apresentadas à Comissão Permanente Única de Licitação 
previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes 
relacionados no item 04 (quatro) do edital. Anexo II (modelo de credenciamento). 
 
3.2 – nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante, sob pena de as licitantes representadas terem suas participações ativas 
prejudicadas nas sessões públicas. 
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3.3 - O não atendimento pelo interessado do disposto no item 3.1. retro, não importará na 
desclassificação da proposta, todavia impedirá o representante porventura presente de 
se manifestar ou responder pela mesma. 
 
04 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar desta CONCORRÊNCIA as empresas que satisfaçam 
integralmente as exigências deste Edital, de seus anexos e do Regulamento de Licitações 
e Contratos do SESI/SENAI. 
 
4.2 - Não poderão participar da presente licitação: 
a) Consórcio de pessoas jurídicas. 
b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SESI ou com o SENAI. 
c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
d) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 
das Entidades Licitadoras. 
 
4.3 – No dia, hora e local designados neste Edital os licitantes deverão apresentar dois 
envelopes lacrados, contendo respectivamente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(envelope “A”) e PROPOSTA COMERCIAL (envelope “B”). 
 
4.4 - O envelope com os documentos de habilitação deverá especificar na parte externa os 
seguintes dizeres: 
 
 
SESI – SENAI 
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
DATA: 10/06/2020 - HORA: 09:00  
OBJETO: Registro de Preços de hora de trabalho em instrutoria, capacitação, 
consultoria, mentoria e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
com foco na inovação do relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos 
produtos e serviços do SESI e do SENAI. 
 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 
 
E-MAIL: 
 
 
4.5 - O envelope com a proposta comercial deverá especificar na parte externa os 
seguintes dizeres: 
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SESI – SENAI 
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL 
DATA: 10/06/2020 - HORA: 09:00  
OBJETO: Registro de Preços de hora de trabalho em instrutoria, capacitação, 
consultoria, mentoria e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
com foco na inovação do relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos 
produtos e serviços do SESI e do SENAI. 
     
RAZÃO SOCIAL LICITANTE: 
 
E-MAIL: 
 
 
4.6 - Os envelopes também poderão ser enviados através dos CORREIOS, endereçados à 
Comissão de Licitação, quando assim preferir o licitante, até a data e horário estabelecidos 
no item 2.1. No entanto, se o envelope apresentar algum sinal de violação, a empresa 
poderá ser inabilitada. No entanto, se não houver representante credenciado, a licitante 
não poderá se manifestar no curso da sessão da Concorrência. Logo, deixará de praticar 
uma série de atos que lhe seriam permitidos, inclusive lances.  
 
4.7 – NO ENVELOPE "A" (HABILITAÇÃO), a empresa licitante deverá enviar os seguintes 
documentos apresentados em cópias simples autenticados em cartório ou 
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pelo pregoeiro e 
Comissão de Licitação do Sistema FIEA, exceto aqueles obtidos pela INTERNET. A 
Comissão de Licitação do Sistema FIEA se reserva o direito de realizar consultas pela 
Internet com a finalidade de serem esclarecidas quaisquer dúvidas em relação aos 
documentos apresentados, inclusive quanto aos respectivos prazos de validade, não 
podendo acrescentar documentos que deixaram de ser apresentados pelos licitantes. 
 
4.7.1 - Habilitação jurídica 
a) Registro Comercial e suas alterações (Declaração de Firma Individual ou Contrato 
Social) devidamente registrados; 
 
4.7.2 - Qualificação econômico-financeira 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 
empresa licitante, dentro do prazo de validade. Quando não constar na certidão o prazo de 
validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, da data de expedição; 
 
4.7.3 - Regularidade fiscal 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o 
objeto; 
c) Prova de regularidade para com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou 
sede do licitante (certidões negativas de débito); 
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos 
federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados. 
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e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
no cumprimento dos encargos instituídos por lei. 
 
4.8 - A PROPOSTA (ENVELOPE "B") deverá obedecer às especificações desta 
CONCORRÊNCIA, bem como as recomendações a seguir: 
 
4.8.1 - Ser redigida, em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo a 
última página ser assinada pelo representante legal da empresa e as demais apenas 
rubricadas; 
4.8.2 - Preço unitário da hora de trabalho e valor total do item; 
4.8.3 - Nos preços apresentados na proposta, deverão estar incluídos todos os tributos, 
seguros, passagens, estadia e alimentação. Não será considerado o item da proposta 
que apresentar qualquer possibilidade de acréscimo ao preço apresentado; 
4.8.4 - Prazo de validade da proposta, de no mínimo 30 (trinta) dias corridos contados da 
data de sua entrega; 
4.8.5 – Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto 
bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil. 
 
4.9 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto, subjetivo 
ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 
licitantes. 

 
AS PROPOSTAS PODERÃO SER APRESENTADAS, CONFORME 
DISPOSTO NO ANEXO III, DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
COMERCIAIS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA, REDIGIDA DE FORMA 
CLARA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS E DEVIDAMENTE 
ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE. 
 

5.0 - DOS PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO  
 
5.1 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes da 
"Documentação" e da "Proposta" até o dia, horário e no local fixados no preâmbulo deste 
edital; 
 
5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação no certame de licitante 
retardatário, a não ser como ouvinte; 
 
5.3 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "documentação" e 
"proposta", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado 
final da CONCORRÊNCIA; 
 
5.4 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na 
presença dos interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista 
da documentação, a qual deverá ser rubricada pelos representantes legais dos licitantes 
presentes; 
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5.5 - Abertos os envelopes referentes à "Documentação", a Comissão de Licitação, a seu 
juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, 
divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas; 
 
5.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos no 
envelope "Documentação", ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta 
CONCORRÊNCIA, ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior; 
 
5.7 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação 
de cada licitante. Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de 
imediato, estas serão consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 
convocada previamente; 
 
5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes "Proposta"; 
 
5.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo as 
referidas propostas sob guarda da Comissão de Licitação devidamente lacrados e 
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes 
presentes; 
 
5.9 - Após a abertura dos envelopes "Documentação", os demais, contendo as propostas, 
serão abertos; 
 
5.9.1 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 
 
5.9.2 - depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso, ou 
 
5.9.3 - depois de dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso 
interposto; 
 
5.10 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Documentação" e 
"Proposta" em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos do ato convocatório, os envelopes não 
abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e 
horário marcado para prosseguimento dos trabalhos; 
 
5.11 - A abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" será realizada em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de 
Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
5.11.1 - consideradas as ressalvas contidas neste ato convocatório, qualquer reclamação 
deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
5.11.2 - a inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes; 
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5.12 - ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertos os envelopes "Propostas", 
não caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, 
salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecido após o julgamento. 
 
5.13 - De acordo com o Art. 16º do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/SESI, 
será facultado à Comissão de Licitações, abrir primeiramente os envelopes de propostas, 
classificando os proponentes, e só então abrir o envelope de habilitação do licitante 
classificado em primeiro lugar. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e 
após julgados eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de 
habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para que o seguinte 
classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado vencedor. 
 
06 - DO JULGAMENTO 
 
6.1 - Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o critério de menor 
preço. 
 
6.2 - A licitante declarada vencedora do certame indicará apenas um consultor ou 
consultora e deverá apresentar as seguintes qualificações técnicas, em até 05 (cinco) 
dias úteis, antes da homologação: 
a) Curso de doutorado na área de gestão de empresas e/ou processos empresariais 
realizado em instituição de ensino superior no Brasil ou exterior;  
b) Curso de mestrado na área de gestão de empresas e/ou processos empresariais 
realizado em instituição de ensino superior no Brasil ou exterior; 
c) Cursos de pós graduação latu sensu na área de gestão de empresas e/ou processos 
empresariais realizados em instituições de ensino superior no Brasil ou exterior; 
d) Formação universitária em uma das seguintes áreas: Administração de Empresas, 
Ciências Sociais, Direito, Economia ou Engenharia. 
e) Comprovar mínimo de 01 (uma) publicação em eventos científicos nacionais sobre 
processos inovadores na gestão de empresas, 
f) Comprovar mínimo de 01 (uma) publicação em eventos científicos internacionais sobre 
processos inovadores na gestão de empresas. 
 
OBS.: A licitante poderá enviar antecipadamente, caso queira, a qualificação técnica 
do consultor ou consultora junto com os documentos de habilitação. 
 
6.3 – Após o julgamento do certame e a entrega da qualificação técnica do consultor ou 
consultora, o seu resultado será submetido aos Diretores Regionais do SESI e do SENAI 
para homologação, conforme determina o Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI. 
 
07 - DOS RECURSOS 
 
7.1 – Do resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dirigido aos Diretores Regionais do SESI/SENAI, por 
intermédio da Comissão de Licitações. 
 
7.2 – A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que ocorrerá 
da comunicação da interposição do recurso. 
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7.3 – Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais ou por quem estes delegarem 
competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 
 
08 - DO PAGAMENTO 
 
8.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a conclusão dos serviços, 
mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto 
bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil. 
 
8.2 - Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
CONTRATADA e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar 
a correção, sem quaisquer ônus adicionais para as CONTRATANTES. 
 
09 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
9.1 - Homologado o resultado da licitação, o SESI e o SENAI, respeitadas a ordem de 
classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará a licitante 
classificada em primeiro lugar para assinatura da Ata de Registro de Preços, num prazo de 
05 (cinco) dias. 
 
9.2 - A Ata firmada com a licitante vencedora observará a minuta do Anexo IV. 
 
9.3 - Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, é facultado ao SESI e 
ao SENAI, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem 
de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o item 
específico, respectivo ou a licitação. 
 
9.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a licitante obriga-se a fornecer os serviços a 
ela homologados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus 
anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as 
especificações e condições do edital. 
 
9.5 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
 
10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 – Após, formalizada a entrega das propostas, não será permitido quaisquer adendos, 
acréscimos ou retificações às mesmas. 
 
10.2 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação 
da documentação relativa à presente Concorrência. 
 
10.3 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Edital, cuja 
inobservância constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 
 
10.4 - Não será classificada a licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão 
de contrato anteriormente celebrado com o SESI ou com o SENAI, e tenha sido aplicada 
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qualquer das penas previstas nos Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a 
sua reabilitação. 
 
10.5 - No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados 
para a abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de 
dias decorridos a partir do aviso inicial e utilizando-se dos meios anteriormente adotados 
para a nova divulgação. 
 
10.6 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser 
obtidos pessoalmente ou por escrito à Comissão de Licitação do Sistema FIEA através do 
e-mail licitacao@al.senai.br. 
 
10.7 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 
esta transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário 
anteriormente estabelecidos. 
 
10.8 - A participação da interessada implica na aceitação plena de todos os termos e 
condições descritas neste Edital, independentemente de menções diversas contidas em 
sua proposta. 
 
10.9 - A critério do SESI e do SENAI, esta CONCORRÊNCIA poderá ser cancelada, se 
houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, ou ser revogada se for considerada inoportuna ou 
inconveniente aos interesses do SESI e do SENAI, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta não cabendo 
por isso qualquer tipo de indenização para o(s) vencedor(es). 
 
10.10 - Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes 
anexos: 
Anexo I - Termo de Referência 
Anexo II - Carta de Credenciamento 
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
10.11 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e pela Comissão de Licitação do 
Sistema FIEA. 
 

Maceió, 25 de maio de 2020. 
 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INSTRUTORIA, CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, 
MENTORIA E TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 
COM FOCO NA INOVAÇÃO DO RELACIONAMENTO 
COM CLIENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS DO SESI E DO SENAI, 
CONTEMPLANDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES A 
CUSTOMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE 
METODOLOGIAS DE INOVAÇÃO NAS RELAÇÕES 
COM O MERCADO, IMPLEMENTAÇÃO E/OU 
DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO, ESTRATÉGIAS DE CLUSTERIZAÇÃO 
DE CLIENTES, ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO 
COMERCIAL NA FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANÁLISE 
DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS E ESTRATÉGIAS 
VOLTADAS À SUSTENTABILIDADE IDEOLÓGICA E 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ATIVIDADES 
EXECUTADAS PELO SESI E PELO SENAI COMO 
INTEGRANTE DO SISTEMA “S”, ELABORAÇÃO DE 
MAPA ESTRATÉGICO, PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E RESPECTIVO DESDOBRAMENTO 
TÁTICO COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 
AÇÕES INOVADORAS VOLTADAS A GERAÇÃO DE 
RESULTADOS. 

HORA DE 
SERVIÇO 

800 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

A licitante declarada vencedora do certame indicará apenas um consultor ou 
consultora e deverá apresentar as seguintes qualificações técnicas, em até 05 
(cinco) dias úteis, antes da homologação: 
a) Curso de doutorado na área de gestão de empresas e/ou processos empresariais 
realizado em instituição de ensino superior no Brasil ou exterior;  
b) Curso de mestrado na área de gestão de empresas e/ou processos empresariais 
realizado em instituição de ensino superior no Brasil ou exterior; 
c) Cursos de pós-graduação latu sensu na área de gestão de empresas e/ou 
processos empresariais realizados em instituições de ensino superior no Brasil ou 
exterior; 
d) Formação universitária em uma das seguintes áreas: Administração de Empresas, 
Ciências Sociais, Direito, Economia ou Engenharia. 
e) Comprovar mínimo de 01 (uma) publicação em eventos científicos nacionais sobre 
processos inovadores na gestão de empresas, 
f) Comprovar mínimo de 01 (uma) publicação em eventos científicos internacionais 
sobre processos inovadores na gestão de empresas. 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ANEXO II 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) PREFERENCIALMENTE EM PAPEL 
TIMBRADO DA LICITANTE 
 
Local e data 
 
À 
Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
 
REF.: CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
 
Pela presente fica  credenciado  o  Sr(a)                                  ,  inscrito  no  CPF sob  o  nº 
                 , identidade nº                    , expedida por                           , junto ao SESI/AL e o 
SENAI/AL para representar esta  Empresa (razão social)          , inscrita no CNPJ sob o nº 
                            na licitação  acima  referida,  a quem se outorga os poderes para rubricar 
propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e 
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da 
interposição de recursos, acordar,  transigir,  dar  lances,  enfim,  praticar  todo  e  qualquer  
ato  necessário  à  perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório 
em referência. 
 
 
 

_______________________ 
 

LICITANTE 
(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) (com firma 

reconhecida). 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS (modelo). Utilizar, preferencialmente, 
papel timbrado. 
 

Ao SESI/SENAI-AL 
Prezados Senhores 
 

(razão social da proponente), inscrita no CNPJ N° xxxxxxxx, com sede na Rua/Avenida, n° 
xx, na cidade de xxxxxx, no Estado de xxxxxx, neste ato representada pelo Sr./Sra xxxxx, 
em conformidade com o edital de licitação da CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 03/2020, 
declara que caso seja adjudicada no item abaixo, adotará as seguintes especificações e 
condições: 
a) Que os preços apresentados têm validade de 30 dias; 
b) Que conforme especificações descritas, estamos ofertando o item abaixo discriminado, 
que atende plenamente o disposto no instrumento convocatório: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM INSTRUTORIA, 
CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, 
MENTORIA E TREINAMENTO EM 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIAL COM FOCO NA INOVAÇÃO 
DO RELACIONAMENTO COM CLIENTES 
E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
PRODUTOS E SERVIÇOS DO SESI E DO 
SENAI, CONTEMPLANDO ENTRE 
OUTRAS ATIVIDADES A CUSTOMIZAÇÃO 
DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS DE 
INOVAÇÃO NAS RELAÇÕES COM O 
MERCADO, IMPLEMENTAÇÃO E/OU 
DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE 
INTELIGÊNCIA DE MERCADO, 
ESTRATÉGIAS DE CLUSTERIZAÇÃO DE 
CLIENTES, ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO 
COMERCIAL NA FORMAÇÃO DE 
PREÇOS, ANÁLISE DE PORTFÓLIO DE 
PRODUTOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS 
À SUSTENTABILIDADE IDEOLÓGICA E 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS 
ATIVIDADES EXECUTADAS PELO SESI E 
PELO SENAI COMO INTEGRANTES DO 
SISTEMA “S”, ELABORAÇÃO DE MAPA 
ESTRATÉGICO, PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO E RESPECTIVO 
DESDOBRAMENTO TÁTICO COM FOCO 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES 
INOVADORAS VOLTADAS A GERAÇÃO 
DE RESULTADOS. 

HORA DE 
TRABALHO 

 
800 

 
  

c) Que estamos ofertando o item na condição de pagamento: em até 15 (quinze) dias após 
a prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será 
realizado através de boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, 
na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. 
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d) Que os serviços serão executados em perfeita conformidade com as solicitações 
enviadas pelo SESI e pelo SENAI.  
e) Que nos preços apresentados estão inclusas: 
 
* todas as despesas com passagens, hospedagem, alimentação, impostos, descontos 
emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam 
devidos em decorrência, direta e indireta, e que não solicitaremos nenhum tipo de 
reembolso; 
 
* todas as despesas necessárias para perfeita entrega do objeto licitado no local informado 
na Autorização de Serviços. 
 
Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 
 

10 de junho de 2020. 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DA 
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 DE 10/06/2020 
PARA REGISTRO DE PREÇOS DE HORA DE TRABALHO EM 
INSTRUTORIA, CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, MENTORIA 
E TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
E GERENCIAL COM FOCO NA INOVAÇÃO DO 
RELACIONAMENTO COM CLIENTES E DESENVOLVIMENTO 
DE NOVOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO SESI E DO SENAI, 
QUE FIRMAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
SENAI E (................). 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – Departamento Regional de Alagoas, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-30, com sede 
no 3º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida 
Fernandes Lima 385, Farol, CEP: 57.055-000, Maceió, Alagoas, neste ato representada por 
seu Diretor Regional, o industrial JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 038.849.024-15 e RG nº 114175 SSP/AL e o 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 
Regional de Alagoas, inscrito no CNPJ nº 03.798.361/0001-13, estabelecido na Avenida 
Fernandes Lima, 385, 2º andar, Farol, Maceió, Alagoas, neste ato representado por seu 
Diretor Regional o Sr. CARLOS ALBERTO PACHECO PAES, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 348.718.104-53 e RG nº 200.200.116.2327 SSP/AL 
e, ........................., com sede na ..........................., nº......– Bairro........CEP:..........- Fone: 
(XX) (....).........., inscrita no CNPJ Nº.............., neste ato representada por intermédio de 
seu representante legal, Senhor ........................., portador da Carteira de identidade 
..................e do CPF..............................................., em conformidade com o resultado da 
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 03/2020 de 10/06/2020, devidamente homologada, 
resolvem nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, 
registrar os preços de hora de trabalho em instrutoria, capacitação, consultoria, mentoria e 
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial com foco na inovação do 
relacionamento com clientes e desenvolvimento de novos produtos e serviços do SESI e do 
SENAI, em conformidade com a referida CONCORRÊNCIA e com as cláusulas e 
condições a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 - A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o Registro de Preços de hora 
de trabalho em instrutoria, capacitação, consultoria, mentoria e treinamento em 
desenvolvimento profissional e gerencial com foco na inovação do relacionamento 
com clientes e desenvolvimento de novos produtos e serviços do SESI e do SENAI, 
para suprir as necessidades destes Regionais, conforme descrição, e preços relacionados 
a seguir: 
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 ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
INSTRUTORIA, CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA, MENTORIA E 
TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIAL COM FOCO NA INOVAÇÃO DO RELACIONAMENTO 
COM CLIENTES E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS DO SESI E DO SENAI, CONTEMPLANDO ENTRE 
OUTRAS ATIVIDADES A CUSTOMIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DE 
METODOLOGIAS DE INOVAÇÃO NAS RELAÇÕES COM O 
MERCADO, IMPLEMENTAÇÃO E/OU DESENVOLVIMENTO DA 
ÁREA DE INTELIGÊNCIA DE MERCADO, ESTRATÉGIAS DE 
CLUSTERIZAÇÃO DE CLIENTES, ESTRATÉGIAS DE INOVAÇÃO 
COMERCIAL NA FORMAÇÃO DE PREÇOS, ANÁLISE DE 
PORTFÓLIO DE PRODUTOS E ESTRATÉGIAS VOLTADAS À 
SUSTENTABILIDADE IDEOLÓGICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 
DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO SESI E PELO SENAI COMO 
INTEGRANTES DO SISTEMA “S”, ELABORAÇÃO DE MAPA 
ESTRATÉGICO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E RESPECTIVO 
DESDOBRAMENTO TÁTICO COM FOCO NA IMPLEMENTAÇÃO DE 
AÇÕES INOVADORAS VOLTADAS A GERAÇÃO DE RESULTADOS. 

HORA DE 
TRABALHO 

800 
 

 

 

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o SESI ou o SENAI a contratarem, 
sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
2.1 - Sempre que julgar necessário, o SESI ou o SENAI solicitarão, durante a vigência da 
respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos serviços registrados, na 
quantidade de horas que for preciso, mediante a entrega da autorização de serviços. 
 
2.2 - A autorização de serviços será enviada ao fornecedor, o qual deverá confirmar o 
recebimento no prazo de 01 (um) dia.  
 
2.3 - O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da autorização de serviços 
poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela 
FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
SESI e pelo SENAI. 
 
2.4 - O prazo para realização dos serviços será de acordo com a proposta relativa aos 
serviços pretendidos. 
 
2.5 - A realização dos serviços deverá ser efetuada de acordo com as solicitações do SESI 
e do SENAI e previamente acatadas pelo fornecedor; 
 
2.6 - A FORNECEDORA responsabilizar-se-á pela qualidade dos serviços executados. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 
 
3.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a prestação dos serviços, 
mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto 
bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil. 
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3.2 - Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA, enquanto houver pendência 
de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual. 
 
3.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
3.4 - No texto da Nota Fiscal deverá constar, obrigatoriamente, as especificações dos 
serviços, os valores unitários e totais.  
 
3.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento 
definitivo ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 
4.1 - O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua 
assinatura, podendo ser prorrogada por até igual período. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, quando: 
 
5.1.1 - O preço registrado for revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao 
SESI e ao SENAI promoverem as necessárias negociações junto ao fornecedor; 
 
5.1.2 - o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
praticado no mercado, o SESI e o SENAI deverão: 
 
5.1.2.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
 
5.1.2.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e 
 
5.1.2.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
5.1.3 - O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o 
SESI e o SENAI poderão: 
 
5.1.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 
ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 
 
5.1.3.2 convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
5.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o SESI e o SENAI deverão proceder a 
revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 
 
 



 

17 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
6.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
 
6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
6.1.2 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado. 
 
6.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente 
de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  
 
7.1 - Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, o Contratante poderá, 
garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as 
seguintes sanções: 
a - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta 
para os quais tenha concorrido; 
b - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o SENAI, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
c – O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o SESI, pelo prazo supracitado enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
 
8.1 - As partes contratadas elegem o Foro da comarca de Maceió, como único competente 
para dirimir as questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de 
Registro de Preços, com renúncia expressa a qualquer outro. 
 
E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores para que surta 
todos os efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso. 
 

Maceió, ___ de ___________ de 2020. 
 
 
 

José Carlos Lyra de Andrade                
   Diretor Regional do SESI/AL                

 
 
 

Carlos Alberto Pacheco Paes 
Diretor Regional do SENAI/AL 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
FORNECEDORA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 
 
1ª)_______________________________________ 
    CPF nº 
 
2ª)_______________________________________ 
    CPF nº 


