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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019 
EDITAL  

 

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 e 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, tornam público, para conhecimento dos interessados que, realizarão 
no dia 28 de outubro de 2019, às nove horas, na sala de licitações, no 1º andar do 
Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes Lima 385, 
Farol, Maceió, Alagoas, certame licitatório para contratação de empresa especializada 
em marketing digital, para planejamento, criação, produção, veiculação, 
acompanhamento e controle de estratégias de marketing de conteúdo, para atender 
ao SESI/AL e ao SENAI/AL, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo TÉCNICA E 
PREÇO, a qual reger-se-á pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, 
bem como pelas disposições deste edital. 
 
01- DO OBJETO 
 
1.1 - Constitui o objeto da presente licitação, a contratação de empresa especializada 
em marketing digital, para planejamento, criação, produção, veiculação, 
acompanhamento e controle de estratégias de marketing de conteúdo, para atender 
ao SESI/AL e ao SENAI/AL, compreendendo: diagnóstico inicial do SESI e do SENAI, 
estudo de criação das brand personas, criação de buyer personas, mapeamento da 
jornada de compras, planejamento de comunicação digital, criação de blog, criação de 
conteúdo, gerenciamento da plataforma Rd Station Marketing, gerenciamento de 
campanhas online, gerenciamento de mídias sociais, aplicando estratégias de Growth 
Hacking, marketing orientado a experimentos e análises de dados e resultados com o 
objetivo de alcançar as melhores métricas em todas as ações, pelo período de 12 (doze) 
meses, mediante solicitação e autorização expressa das CONTRATANTES. 
 
02 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
2.1 Contratação de empresa para implantação de Marketing Digital. 
 
A Contratada deverá também disponibilizar profissional exclusivo para atuar como Social 
Media nas instalações do Sesi e do Senai Alagoas. 
 
O contrato será pago em 12 mensalidades fixas para a CONTRATADA realizar os serviços 
conforme detalhamento a seguir: 
 
2.2 Diagnóstico Inicial do Sesi e do Senai Alagoas 
Através de reuniões presenciais com a equipe de marketing e gestão deverá ser elaborado 
um diagnóstico contendo os seguintes aspectos: problemas de comunicação digital do Sesi 
e do Senai, identificação do processo de oferta de serviços, identificação dos processos 
atuais de divulgação dos serviços, arquitetura dos sites com relação às boas práticas para 
SEO e identificação das plataformas de redes sociais mais relevantes para atuação do 
Sesi e do Senai. 
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2.3 Estudo e Criação das Brand Personas 
Brand persona é a estruturação de uma forma de linguagem da marca, como se ela 
representasse uma pessoa única, com um determinado posicionamento e uma maneira de 
se comunicar. Com essa definição, a marca passa a se relacionar com o público de forma 
mais humana, real e natural. Para criação das Brand personas do Sesi e do Senai, a 
empresa a ser contratada deverá ministrar um workshop presencial de 8h com a equipe de 
marketing e demais gestores do Sesi e do Senai. As despesas do palestrante (passagem, 
hospedagem, alimentação) serão de responsabilidade da contratada e, as demais 
despesas do evento, como espaço e fornecimento de coffee break serão de 
responsabilidade ds contratantes. 
  
2.4 Criação de Buyer Personas. 
A buyer persona é uma representação das preferências e comportamentos  do  público  
alvo enquanto eles compram e interagem com os negócios online. É necessária a definição 
dos valores e motivos que norteiam o pensamento e as escolhas feitas pelo público alvo 
durante o processo de compra, além da definição das principais necessidades pessoais, 
objetivos de vida e como as instituições contratantes podem atuar para o alcance desses 
objetivos. 
Devido à amplitude de atuação das entidades e a oferta de serviços distintos, sabe-se que 
temos diversas personas. A definição das personas deverá ser realizada através de visitas 
nas unidades, participação em cursos, aplicação de entrevistas com os usuários dos 
serviços, equipe de atendimento ao cliente (recepções e secretarias), equipe executora dos 
serviços (instrutores, pedagogos, médicos, enfermeiros, educadores físicos, engenheiros, 
técnicos de segurança, etc.), gestores das unidades e coleta/análise de informações 
disponíveis nos sistemas do Sesi e do Senai. 
 
2.5 Mapeamento das Jornadas de Compras. 
Através da jornada do cliente, é possível identificar pontos de atenção/etapas que podem 
estar prejudicando o cliente e, consequentemente, os resultados da empresa. Com essas 
informações em mãos, nosso papel é pensar em soluções para melhorar a experiência do 
cliente e potencializar o desempenho da empresa. 
 

A empresa a ser contratada deverá realizar o mapeamento da jornada de compras de cada 
persona, assim como o planejamento de pautas e palavras-chaves visando a otimização 
para mecanismos de busca (SEO). 
 
2.6 Planejamento de Comunicação Digital. 
A CONTRATADA deverá desenvolver planejamento de comunicação digital a partir das 

informações levantadas no estudo de personas e jornada de compras e do briefing apresentado. O 

planejamento envolve a análise de condições internas e externas, a identificação de oportunidades de 

comunicação, a definição de objetivos e a formulação e o controle de planos de ação. Esse 

planejamento deve ser revisado mensalmente de acordo com os resultados alcançados e novas 

oportunidades de atuação identificadas no momento. 

 
2.7 Criação de Blog. 
Criar e aperfeiçoar os blogs das instituições contratantes de acordo com a identidade visual 
adotada pelas entidades, em plataforma Wordpress onde serão postados semanalmente 
os conteúdos elaborados no item posterior. 
 
2.8 Criação de Conteúdo. 
Engajar o público através da criação de conteúdo relevante é uma estratégia para atrair e 
gerar valor para as pessoas, de modo a criar uma percepção positiva da marca e assim 
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gerar mais vendas. A empresa a ser contratada deverá criar calendário mensal de pautas 
para blog, que será alimentado semanalmente. 
Após aprovação do calendário de pautas, a contratada deverá produzir os conteúdos 
mediante troca de informações com as áreas técnicas do Sesi e do Senai. Os conteúdos 
devem ser produzidos aplicando técnicas e estratégias que permitam melhor 
posicionamento nos resultados orgânicos dos mecanismos de busca (SEO), realizando 
pesquisa e monitoramento do comportamento e interesses do consumidor no Google Ads e 
redes sociais, objetivando a criação de conteúdos mais assertivos para cada persona. 
Deverão ser aplicados testes A/B para descobrir os conteúdos de maior interesse das 
personas. 
 
A empresa a ser contratada deverá apresentar relatório mensal dos conteúdos e resultados 
alcançados através de apresentação presencial. 
 
2.9 Gerenciamento da Plataforma RD Station Marketing. 
O Sesi e o Senai já dispõem de contas na plataforma RD Station Marketing. 
 
Criar Landing Pages para captura de leads na Plataforma RD Station Marketing (01 por 
mês para o Sesi e 01 por mês para o Senai). Após a criação das Landing Pages, é 
necessário analisar as métricas e propor melhorias para aumentar a conversão de leads. 
 
Criar pop-ups de captura na Plataforma RD Station Marketing. 
 
Criar fluxos de qualificação dos leads, dentro da Plataforma RD Station Marketing, 
seguindo os parâmetros que serão definidos na estratégia de qualificação e o 
comportamento de interação dos leads. 
 
Criar fluxos de nutrição dos leads via e-mail mkt, para manter a comunicação do Sesi e do 
Senai de acordo com sua interação dos leads com os conteúdos, contemplando entrega de 
relatório de cada disparo. 
 
Criar modelos de e-mails na Plataforma RD Station, esses e-mails poderão ser em formato 
de newsletter ou e-mails personalizados, de acordo com a estratégia que será definida. 
 
Gerenciar banco de leads na plataforma RD Station, segmentado de acordo com a 
estratégia, definição de qualificação e interação, assim definindo os leads em MQL e SQL. 
 
2.10 Gerenciamento de Campanhas Online. 
Entende-se por gerenciamento e aquisições de mídia online a contratação, gerenciamento 
e pagamento de publicidade em diferentes plataformas digitais, a considerar: mídias onde 
a compra é por meio de leilão, mídia programática, postagens impulsionadas, mídias de 
aplicativo, em veículos com diferentes formatos. 
 
A empresa a ser contratada deverá realizar planejamento, criação, execução e 
monitoramento de campanhas de links patrocinados e mídia display nas plataformas 
Google Ads, Facebook Ads e Instagram Ads com administração diária de verba, que 
deverá ser previamente autorizada pela Diretoria de Marketing, visando a melhor 
performance da campanha, entregando semanalmente um relatório de desempenho.
 
Aplicar estratégias de remarketing para os visitantes que interagirem com os sites do Sesi 
e do Senai e redes sociais. 
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Gerar relatórios sempre que solicitado com o levantamento dos indicadores de 
investimentos e resultados pertinentes a cada ferramenta, contendo minimamente: alcance 
do anúncio; clique por anúncio; conversão; valor por clique; investimento total; período do 
investimento; valor por palavra-chave; impressões e outras informações que a 
CONTRATADA e CONTRATANTES julgarem pertinentes para avaliar e acompanhar a 
performance da campanha. 
 
Caberá a CONTRATADA monitoramento, análise, otimização e emissão de relatórios das 
ações realizadas na campanha online, nas mídias digitais, considerando: administração 
diária de verba visando a melhor performance da campanha; análise constante do 
desempenho das ações; levantamento de informações para cálculo do retorno sobre 
investimento (ROI); obtenção de dados demográficos; incremento à inteligência de 
informações e do negócio; monitoramento de campanhas CPC, CPM, CPA, CPV e outros; 
acompanhamento de campanhas de banners; estabelecimento, acompanhamento e 
análise de métricas de campanhas em mídias digitais; realização de comparativo de 
desempenho de diferentes veículos e identificação de peças criativas com melhor 
performance. 
 
O valor global estimado para gastos com campanhas online é de R$ 200.000,00 (duzentos 
mil reais) para o período de 12 meses, não estando o Sesi e o Senai obrigados a realizá-lo 
em sua totalidade e estando sujeito à revisão orçamentária interna, inclusive para 
acréscimo de valor.  É importante salientar que a compra de mídia prevista acima deverá 
ser realizada pela contratada que fará o faturamento mensal para o Sesi e para o Senai 
conforme a utilização da mídia. A administração da verba das campanhas online deverá 
ser previamente autorizada pela Diretoria de Marketing. 
 
2.11 Gerenciamento de Mídias Sociais. 
A empresa a ser contratada deverá monitorar e gerenciar as redes sociais digitais das 
instituições contratantes, visando a construção de relacionamento com seus públicos de 
interesse e o acompanhamento das manifestações de diversos públicos estratégicos; 
situações que indiquem possíveis repercussões com alto volume e/ou intensidade de 
propagação da mensagem devem ser alertadas de imediato, especialmente aquelas que 
possam gerar crise. 
 
Deverá também aplicar técnicas que auxiliem em um maior engajamento nas redes sociais, 
conversão de novos leads, além da retenção de clientes e promotores ativos da nossa 
marca. 
 
Gerenciar as marcas Sesi e Senai nos meios digitais; Google Meu Négocio, Youtube e 
Linkedin. 
 
Elaborar o planejamento bimestralmente de postagens, criar os conteúdos que serão 
postados e realizar a publicação no Facebook e Instagram do Sesi e do Senai seguindo o 
planejamento previamente aprovado. Realizações de testes para a descoberta do melhor 
horário para publicar os conteúdos. Entende-se como conteúdo para redes sociais: textos, 
chamadas, entrevistas, banners, capas, cards, enquetes, fotos e vídeos (feed, stories, 
IGTV, lives e whatsapp), infográficos, animações, GIFs e outros formatos, podendo ser no 
mínimo 6 (seis) postagens semanais por instituição. 
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Disponibilizar para a contratada uma ferramenta para gerenciamento e respostas de 
comentários no Facebook e Instagram, tanto para posts orgânicos, como para posts 
patrocinados. 
 
Realizar treinamento com equipe do Sesi e do Senai com orientações sobre as melhores 
práticas para interação com o público nas redes sociais. 
 
Realizar sessão de fotos e vídeos simples quinzenalmente nas unidades do Sesi e do 
Senai. 
 
Criar e produzir 01 (um) vídeo mensal mais elaborado, incluindo gravação, edição, 
sonorização e legenda, com duração de até 01 (um) minuto por instituição. 
 
Serviços relacionados à concepção e criação de artes deverão estar alinhados com linha 
visual já desenvolvida pela agência de publicidade licitada que atende o Sesi e o Senai. 
 
2.12 Disponibilização de Profissional de Social Media. 
A empresa contratada deverá disponibilizar 01 (um) profissional de social media exclusivo 
(40 horas semanais) para atuar no setor de Comunicação do Sesi e do Senai, localizado 
na Casa da Indústria em Maceió, Alagoas. 
 

Este profissional atuará participando de reuniões estratégicas, coletando briefings e 
informações e fazendo a interlocução entre a contratada e a contratante. 
 

Ele deverá ter conhecimento técnico sobre todos os itens que compõem o objeto desse 
edital, para otimizar o trabalho e em casos de necessidade trabalhar na execução de 
algumas atividades. 
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Requisitos: 
Graduação em Comunicação Social (com habilitação em Jornalismo ou Publicidade) com 
experiência de trabalho comprovada na área de marketing digital; 
 
Ter uma presença pessoal ativa e interessante nas redes sociais, com entendimento de 
cada rede e suas melhores práticas; 
 
Ser comunicador e criativo, com habilidade de usar intuição baseada em dados e análise de 
resultados; 
 
Ter domínio de ferramentas para redes sociais, suas atualizações e monitoramento 
constante às discussões ocorrendo nesses canais; 
 
Experiência bônus inclui conhecimento do Adobe Creative Suite e Blogs; Certificação em 
marketing digital. 
 
2.13 Entregas, Prazos e Quantitativos. 
O Diagnóstico inicial do Sesi e do Senai Alagoas e estudo e criação das Brand Personas 
deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias da assinatura do contrato. 
 
A criação das buyer personas será feita gradativamente no decorrer do contrato, sendo no 
mínimo, 04 (quatro) personas por trimestre, sendo 02 (duas) do Sesi e 02 (duas) do Senai, 
conforme estratégias que serão definidas entre o Sesi e Senai e a empresa CONTRATADA 
após a aplicação e análise do diagnóstico inicial. 
 
A criação de conteúdo deve ocorrer mensalmente, sendo 10 (dez) conteúdos produzidos 
para o Sesi e 10 (dez) para o Senai, totalizando 20 (vinte) conteúdos escritos mensalmente 
(com no mínimo 500 palavras cada). Esse conteúdo também deve ser adaptado para envio 
por e-mail marketing. Caso os 20 (vinte) conteúdos previsto no mês não sejam produzidos, 
por atraso no briefing da Contratante, o saldo será acumulado para utilização nos meses 
posteriores. 
 
Criação de 02 (dois) materiais ricos, por trimestre, podendo ser e-book (com no mínimo 
2000 palavras e diagramado) ou webinar (contemplando a criação, gravação, edição, 
divulgação e plataforma de inscrição). 

 
Ação 

1º 

mês 

2º 

mês 

3º 

mês 

4º 

mês 

5º 

mês 

6º 

mês 

7º 

mês 

8º 

mês 

9º 

mês 

10º 

mês 

11º 

mês 

12º 

mês 

Diagnóstico Inicial do Sesi e 

Senai Alagoas 

            

Estudo e Criação das Brand 

Personas (Sesi e Senai) 

            

Criação de Buyer Personas             

Mapeamento das Jornadas de 

Compras 

            

Planejamento de 

Comunicação Digital 

            



7 

 

  
 SISTEMA FIEA                                                                Ed. Casa da Indústria                                           PABX: (082) 2121-3000 

 SESI/SENAI/FIEA/IEL                                             Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                   FAX: (082) 2121-3026 

 Departamento Regional de Alagoas                       CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

Criação de Blog             

Criação de Conteúdo             

Gerenciamento da Plataforma 

RD Station Marketing 

            

Gerenciamento de 

Campanhas Online 

            

Gerenciamento de Mídias 

Sociais 

 

Disponibilização de 

Profissional de Social Media 

 

 
Todas as artes e conteúdos textuais elaborados pela empresa a ser contratada deve ser 
submetido à aprovação da Diretoria de Marketing antes de sua publicação. 

 
A contratada entregará ao Sesi e ao Senai todos os materiais e produtos adquiridos em 
decorrência do presente objeto, com as licenças e documentos pertinentes, cedendo ainda 
os direitos autorais, marcas e patentes a eles vinculados, de forma que as entidades 
possam usar para todos os seus fins na forma do contrato e na proposta da contratada, 
independentemente de qualquer remuneração especial ou adicional àquela ajustada neste 
instrumento. 

 
A contratada deverá apresentar ao Sesi e ao Senai, quando solicitado, os contratos e 
quitações relativas a todos os direitos autorais e de imagem, de direito de uso de voz e o 
que mais for utilizado para execução do trabalho. 
A contratada repassará Cessão, total e definitiva, aos CONTRATANTES, dos direitos 
patrimoniais de uso das ideias (incluídos os estudos, análises e planos), logotipos, slogans, 
peças, campanhas e demais materiais de publicidade digital, de sua propriedade, 
concebidos, criados e produzidos em decorrência do contrato que vier a ser firmado, sem 
qualquer remuneração adicional ou especial, mesmo após a vigência do contrato, os quais 
poderão ser utilizados irrestritamente pelo Sesi e pelo Senai. 
 
A contratada deverá entregar as peças criadas para o Sesi e o Senai, na conclusão de cada 
demanda, em formato aberto e editável para arquivamento na instituição. 
 
2.14 Pré Requisitos da Empresa Contratada. 
A empresa a ser contratada deverá apresentar, pelo menos, 01 (um) atestado de 
capacidade técnica em atendimentos de Inbound Marketing. 

 
Deverá ter parceria firmada com a RD - Resultados Digitais Station Marketing há pelo 
menos 01 (um) ano e comprovar através de contrato que possui atendimento vigente de 
pelo menos 02 (dois) clientes dentro da plataforma. 
 

Deverá apresentar certificação Google Ads. 

 
A elaboração dos conteúdos textuais deve ser elaborada por profissional graduado em 
comunicação social (jornalismo ou publicidade) com experiência comprovada de pelo 
menos 2 (dois) anos na área. 
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Não está atendendo nenhuma empresa que atue na área de Educação Profissional e 
serviços de Segurança e Saúde do Trabalho na época da licitação, bem como durante a 
execução do contrato. 
 
2.15 Obrigações da Contratada. 
A empresa a ser contratada deverá participar de pelo menos 01 (uma) reunião mensal 
presencial para apresentação de relatório, alinhamento de estratégias e definição de pautas, 
permitindo assim, eventuais adequações e ajustes que se façam necessários para pleno 
andamento dos trabalhos. 
 
O atendimento deverá ser realizado, prioritariamente, no Edifício Casa da Indústria 
Napoleão Barbosa, situado à Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió, Alagoas, 
sempre que solicitado pelos contratantes. Contudo poderá haver atendimentos em 
quaisquer municípios onde estejam localizadas as unidades do Sesi e do Senai ou onde 
estejam sendo realizadas suas atividades, sem que isso gere quaisquer ônus aos 
CONTRATANTES. 
 
Será de inteira responsabilidade da licitante vencedora o real e efetivo dimensionamento 
quantitativo que entenda compatível para o perfeito cumprimento das obrigações objeto 
desta licitação, desde que comprovem, na data da assinatura do contrato, que possuem em 
Maceió, estrutura de atendimento compatível com o volume e a característica dos serviços a 
serem prestados aos CONTRATANTES, composta, no mínimo, por profissionais das 
seguintes áreas, todos do quadro da empresa contratada: atendimento/gerente de conta, 
profissional graduado em comunicação social (jornalismo ou publicidade), profissional 
especialista em marketing digital, planejamento e criação. 
 
Iniciar as atividades no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a partir da data de assinatura 
do contrato. 
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na  
licitação que deu origem ao contrato. 
 
Responsabilizar-se por todas as despesas com materiais, mão-de-obra, transportes, 
equipamentos, máquinas, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias, salários, custos diretos e indiretos, encargos sociais e contribuições de 
qualquer natureza ou espécie, necessários à perfeita execução do objeto. 
 
Responsabilizar-se pelos custos de alimentação, hospedagem, deslocamentos, durante a 
execução dos serviços, de seus funcionários ou prestadores de serviços da contratada. 
 
Só divulgar informações acerca da prestação dos serviços objeto do contrato que envolvam 
as marcas Sesi e Senai mediante sua prévia e expressa autorização. 
 
Manter por si, por seus prepostos e contratados, irrestrito e total sigilo sobre quaisquer 
dados que lhe sejam fornecidos em decorrência do contrato, sobretudo quanto à estratégia 
de atuação do Sesi e do Senai Alagoas. 
 
Substituir de imediato, sempre que exigido pelo contratante, e independentemente de 
justificativa por parte deste, qualquer empregado ou contratado cuja atuação, permanência 
ou comportamento sejam julgados inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse dos 
contratantes. 
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Registrar em atas de atendimento todas as reuniões realizadas entre o Sesi, o Senai e a 
empresa contratada durante a prestação dos serviços, com o objetivo de tornar 
transparentes os entendimentos havidos e também para que ambas tomem as providências 
necessárias ao desempenho de suas tarefas e responsabilidades. Essas atas deverão ser 
enviadas pela contratada aos contratantes até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas 
após a realização da reunião. 
 
Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução dos 
serviços, mesmo que para isto outra solução não prevista tenha que ser apresentada, para 
aprovação e implantação, sem ônus adicionais para o contratante. 
 
2.16 Subcontratação. 
Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame. Será permitida apenas a 
subcontratação parcial dos serviços, limitados a 30% do valor do contrato. 
 
03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 Poderão participar desta Concorrência as empresas que:  
3.1.1 sejam pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no Brasil, cujo objeto social 
expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o 
objeto da presente licitação;  
3.1.2 atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação requerida;  
3.1.3 não estejam incursas nas sanções de impedimento de licitar e contratar com as 
entidades SESI/AL e SENAI/AL;  
3.1.4 não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
3.1.5 não estejam em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução, em liquidação ou em regime de consórcio;  
3.1.6 não possuam no seu quadro societário dirigente ou empregado dos contratantes.  
03 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
3.1 Poderão participar desta Concorrência as empresas que:  
 
3.1.1 sejam pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no Brasil, cujo objeto social 
expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o 
objeto da presente licitação;  
3.1.2 atendam às exigências constantes neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação requerida;  
3.1.3 não estejam incursas nas sanções de impedimento de licitar e contratar com as 
entidades SESI/AL e SENAI/AL;  
3.1.4 não sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;  
3.1.5 não estejam em recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de 
credores, em dissolução, em liquidação ou em regime de consórcio;  
3.1.6 não possuam no seu quadro societário dirigente ou empregado dos contratantes.  
 
04 – DAS PROPOSTAS  
 
4.1 O processo licitatório constará de 03 (três) fases distintas e sucessivas: 
 
1ª Fase HABILITAÇÃO (ENVELOPE I);  
2º Fase PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPES II, III e IV);  
3ª Fase PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE V).  
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4.2 A documentação da fase de HABILITAÇÃO (ENVELOPE I), da fase de PROPOSTA 
TÉCNICA (ENVELOPES II e III) e da fase de PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE V) 
deverão ser acondicionadas em envelopes fechados, específicos, e lacrados com “cola 
branca” e de forma que assegure o sigilo. As propostas serão únicas por LICITANTE, 
datadas, assinadas e deverão atender aos requisitos constantes deste Edital. O conteúdo 
dos envelopes deve estar expresso em língua portuguesa - salvo as expressões técnicas de 
uso corrente – com clareza, sem emendas ou rasuras. As páginas devem ser numeradas 
sequencialmente, por envelope. 
 
4.3 Os envelopes (I, II, III e V) deverão ser identificados mediante a seguinte inscrição:  
ENVELOPE I – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
SESI – DR/AL SENAI – DR/AL  
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019  
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE 
 
ENVELOPE II – PROPOSTA TÉCNICA – Via identificada do Plano de Comunicação 
Digital de autoria da PROPONENTE.  
SESI – DR/AL SENAI – DR/AL  
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019  
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  
 
ENVELOPE III – PROPOSTA TÉCNICA – Documentos para Comprovação da 
Capacidade de Atendimento e Relato de Soluções de Problemas de Comunicação 
Digital. 
SESI – DR/AL SENAI – DR/AL  
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019  
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  
 
ENVELOPE V – PROPOSTA DE PREÇOS  
SESI – DR/AL SENAI – DR/AL  
CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019  
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  
 
4.4 O ENVELOPE IV da PROPOSTA TÉCNICA, contendo via “não identificada” da 
campanha publicitária de autoria da PROPONENTE, não terá identificação desta na parte 
externa, interna nem no conteúdo e deverá ser lacrado com “cola branca”. Caso ocorra 
qualquer tipo de identificação da proponente, a mesma será desclassificada. Será fornecido 
um envelope timbrado do Sistema FIEA, no formato 31,5 x 43,5 cm. O envelope timbrado do 
Sistema FIEA é padrão e não identifica o licitante.  
 
4.5 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta 
ou de quaisquer documentos, uma vez entregues os envelopes à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO.  
 
4.6 As propostas devem ser apresentadas em papel timbrado da LICITANTE, exceto a que 
consta na via não identificada.  
 
05 – DA PROPOSTA TÉCNICA – APRESENTAÇÃO E PONTUAÇÃO  
 
5.1 Deverão constar, obrigatoriamente, nos Envelopes II e IV (PROPOSTA TÉCNICA), 
referentes às vias identificada e não identificada, respectivamente, o Plano de Comunicação 
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Digital, incluindo 01 (uma) campanha digital simulada de autoria da proponente, baseada no 
briefing constante neste Edital. 
  
5.2 Deverão constar, obrigatoriamente, do Envelope III (PROPOSTA TÉCNICA) os 
documentos de comprovação da Capacidade de Atendimento e o Relato de Soluções de 
Problemas de Comunicação Digital. 
 
5.3 A proposta técnica, que é classificatória, deverá contemplar, como fatores de pontuação, 
os seguintes requisitos (máximo até 100 pontos): 

Quesitos Subquesitos 

 

Plano de Comunicação Digital 

Raciocínio Básico 

Estratégia de Comunicação Digital 

Ideia Criativa 

Estratégia de Mídia 

Capacidade de Atendimento  

Relatos de Soluções de Problemas de 

Comunicação (cases) 

 

 
Os quesitos e subquesitos serão julgados conforme descrito nos atributos pontuáveis dos 
Itens 01 e 02 das tabelas seguintes: 
ENVELOPE II e IV – ITEM 

01- PLANO DE 

COMUNICAÇÃO DIGITAL 

ATRIBUTOS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

a) Raciocínio Básico 

Constituído de texto, na 

qual a licitante demonstrará 

seu entendimento sobre as 

necessidades e objetivos 

do Senai-AL para a 

comunicação digital e sua 

atuação no mercado, 

propiciando o atendimento 

aos objetivos descritos no 

briefing. 

a.1) Adequada compreensão 

das características gerais do 

Senai AL de acordo com o 

briefing. 

 

a.2) Conhecimento dos 

serviços prestados pelo 

Senai AL e suas respectivas 

linhas de atuação. 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

20 pontos 

b) Estratégia de 

Comunicação Digital 

Constituído de texto com a 

formulação da estratégia 

para o alcance da meta 

proposta e desenvolvimento 

do raciocínio que conduziu 

à estratégia. 

 

b.1) Formulação da 

estratégia para criação das 

03 personas do Senai AL 

conforme informações 

passadas no briefing e 

aderência das jornada de 

compras. 

b.2) Utilização das diversas 

ferramentas de marketing 

5 

 

 

 

10 
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digital disponíveis para 

alcance dos objetivos 

propostos no briefing. 

 

b.32) Capacidade de 

articular os conhecimentos 

sobre os problemas de 

comunicação, o público, os 

objetivos do Senai AL e a 

verba disponível.  

 

5 

 

 

 

 

20 pontos 

c) Ideia Criativa 

A empresa licitante deverá 

apresentar, sob a forma de 

peças digitais impressas e 

textos a sua resposta 

criativa aos desafios e 

metas por ele explicitados 

no plano de comunicação 

digital. Apresentar, no 

mínimo, 05 (cinco) peças 

e/ou conteúdos digitais para 

cada persona, totalizando, 

no mínimo, 15 peças. 

As peças/conteúdos digitais 

podem ser 

apresentados sob forma de:  

cards, posts, e-mails mkt, 

landpages, blog post, 

anúncios de mídia display, 

hotsites, infográficos, e-

books,  “storyboards”, 

roteiros, vídeos, entre 

outras mídias digitais. As 

peças que contenham 

animação poderão ser 

apresentadas em CD ou 

DVD ressalvado que não 

serão avaliadas sob 

critérios para peças 

finalizadas, mas como. 

Referência da ideia a ser 

c.1) Adequação da ideia 

criativa ao 

problema específico de 

comunicação do Senai AL 

c.2) Diversidade de tipos de 

peças utilizadas para 

alcance dos objetivos 

 

c.3) Originalidade da 

combinação dos 

Elementos que constituem a 

ideia criativa proposta. 

c.4) Pertinência às atividades 

do Senai AL e seu 

posicionamento na 

sociedade. 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 pontos 
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Produzida. 

d) Estratégia de Mídia  

Texto em que deve ser 

demonstrada a capacidade 

para atingir os públicos 

prioritários da campanha 

digital, 

Explicitando as premissas 

Adotadas e suas 

justificativas e a simulação 

de plano de mídia tático das 

peças de que trata a Ideia 

Criativa, acompanhado de 

tabelas, 

pesquisas, planilhas como 

anexos, não sendo 

Contabilizados no total de 

Laudas do plano de 

comunicação. 

Da simulação deverão 

constar: período de 

veiculação, valores dos 

investimentos alocados em 

cada mídia digital além 

de uma planilha final 

consolidada com a verba 

final de mídia e produção, 

caso necessário.  

d.1) Conhecimento dos 

hábitos de consumo de 

comunicação das personas a 

serem atingidas pela 

campanha digital alinhada à 

distribuição da verba tenda 

em vista a meta definida no 

briefing. 

d.2) Rentabilidade da 

aplicação da verba de 

mídia, evidenciada no plano 

de comunicação digital de 

distribuição de peças, de 

modo a assegurar que o 

plano alcance os objetivos 

Pretendidos e que obtenha o 

melhor retorno 

do seu investimento em 

mídias digitais, seja 

sob a forma de resultados 

imediatamente 

quantificáveis, seja pela 

agregação contínua 

de valor às marcas. 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 pontos 

ENVELOPE III - ITEM 02 

CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO E 

RELATO DE SOLUÇÕES 

DE PROBLEMAS DE 

COMUNICAÇÃO 

ATRIBUTOS PONTUÁVEIS PONTUAÇÃO MÁXIMA 

e) Capacidade de 

atendimento Quantidade e 

qualificação da equipe da 

licitante, carteira de clientes 

atendidos em soluções de 

marketing digital, bem como 

os recursos disponíveis 

e.1) Quantidade e 

qualificação (formação e 

tempo de experiência) em 

atividades de marketing 

digital da equipe técnica 

designada para atendimento 

ao Sesi/Senai- AL e demais 

5 
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para execução do 

atendimento. 

A comprovação de 

vinculação do profissional à 

licitante poderá ser 

efetuada por meio de cópia 

autenticada da CTPS, no 

caso de empregado ou de 

contrato de prestação de 

serviços, celebrado de 

acordo com a legislação 

civil comum, sem 

necessariamente, possuir 

vínculo trabalhista com a 

empresa. Na hipótese do 

detentor de atestado ser 

proprietário ou sócio da 

empresa, a comprovação 

se dará mediante 

apresentação do contrato 

social em vigor. 

informações que 

demonstrem a estrutura de 

atendimento desta; 

 

e.2) relação nominal dos 

principais clientes à 

época da licitação, com a 

especificação do 

início do atendimento a cada 

um deles; 

 

e.3) Instalações, 

infraestrutura e recursos 

materiais que estarão à 

disposição para a 

execução do contrato 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

15 pontos 

f) Relato de Solução de 

Problemas (case) 

Adequação da estratégia 

marketing digital para 

solução do problema 

específico de 

comunicação apresentado 

pelo cliente. 

 

 

. 

 

f.1) Apresentação de 02 

(dois) casos verídicos 

relatando soluções de 

problemas de comunicação 

que a proponente tenha 

realizado com outro cliente 

utilizando estratégias de 

marketing de conteúdo. O 

case deve contemplar os 

serviços de Criação de 

Personas, Mapeamento da 

jornada de compras, 

apresentação de 4 

conteúdos textuais criados 

para blog, 1 material rico  (e-

book, manual, webinar, 

planner, etc.) usado para 

captura de leads, descrição 

das estratégias de 

segmentação de leads, 

10 
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descrição das estratégias 

utilizadas para campanhas 

de Facebook Ads ou Google 

Ads, peças utilizadas na 

campanha e resultados 

alcançados. 

 

 f.2) Apresentação de 02 

cases de administração de 

contas em redes sociais 

(Facebook e Instagram), não 

sendo necessariamente dos 

mesmos clientes 

apresentados no cases 

anteriores. A comissão 

técnica analisará os perfis 

dessas empresas no 

Instagram e Facebook 

levando em consideração a 

estratégia utilizada, 

criatividade das peças, 

textos e vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 pontos 

TOTAL DE PONTOS 100 pontos 

 
O Plano de Comunicação Digital (Raciocínio Básico, Estratégia de Comunicação Digital, 
Ideia Criativa e Estratégia de Mídia) não poderá ultrapassar 20 (vinte) laudas, assim 
consideradas em papel A4 branco, com gramatura entre 75gr/m² e 90gr/m², na orientação 
de papel vertical, com no máximo 30 (trinta) linhas cada, com espaçamento mínimo de 2 cm 
nas 4 margens, a partir da borda, em fonte arial tamanho 12 do texto, cor “automático”, 
alinhamento justificado, espaçamento simples entre linhas e opcionalmente duplo após 
títulos, entretítulos e entre parágrafos, sem recuos, com numeração em todas as páginas, 
em algarismos arábicos, no canto inferior direito da página, iniciando pela capa, em caderno 
único, com espiral preto, colocado à esquerda, e sem qualquer identificação da licitante, 
nem mesmo com cores ou logotipos. 
 
As peças que integram o Plano de Comunicação Digital devem ter formatos compatíveis 
com suas características, não estando determinada a orientação do papel, devendo 
adequar-se ao tamanho do Envelope IV – Proposta Técnica Não Identificada, qual seja: 
31,5 x 43,5 cm; podendo haver ou não dobras. 
 
As informações da Capacidade de Atendimento deverão constar em caderno específico, 
não podendo ultrapassar 10 (dez) laudas, assim consideradas em papel A4 branco, fonte 
arial tamanho 12 do texto, com numeração em todas as páginas iniciando pela capa, 
rubricadas e assinadas na última página, por quem detenha poderes de representação da 
licitante, na forma de seus atos constitutivos, devidamente identificado. 
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O Relato de Soluções de Problemas de Comunicação deverá constar em caderno 
específico, não podendo ultrapassar 08 (oito) laudas, deverá ser apresentado em papel A4 
branco, na orientação de papel vertical, com no máximo 30 (trinta) linhas cada, com 
espaçamento mínimo de 2 cm nas 4 margens, a partir da borda, em fonte arial tamanho 12 
do texto. 
 
A LICITANTE deverá indicar a Equipe Técnica que efetivamente se responsabilizará e 
executará os serviços, podendo incluir o número de membros que julgar necessário, 
informando, pelo menos, nome completo, natureza da relação profissional com a empresa 
licitante e tempo de experiência. 
 
A Equipe Técnica deverá ter um Executivo de Atendimento experiente, (preferencialmente 
de formação acadêmica em Comunicação Social, Administração em Marketing ou áreas 
afins), que será o elemento de ligação entre a licitante vencedora e os responsáveis de 
publicidade das CONTRATANTES, durante a execução do contrato e será o responsável 
pela integração de toda a gestão do contrato. 
 
A comprovação de vinculação do profissional à licitante poderá ser efetuada por meio de 
cópia autenticada da CTPS, no caso de empregado ou de contrato de prestação de 
serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum, sem necessariamente, possuir 
vínculo trabalhista com a empresa. Na hipótese do detentor de atestado ser proprietário ou 
sócio da empresa, a comprovação se dará mediante apresentação do contrato social em 
vigor. 
 
O Envelope IV no qual deve constar a via não identificada da campanha de comunicação 
digital de autoria da PROPONENTE será no formato 31,5 x 43,5 cm, padronizado e 
previamente disponibilizado pelos CONTRATANTES, sem nenhuma identificação na parte 
externa, exceto o timbre do Sistema FIEA, para preservar o sigilo quanto à autoria do seu 
conteúdo, inclusive, não devendo ser rubricado, sob pena de desclassificação da 
PROPONENTE. 
 
O relato de solução de problema de comunicação não pode referir-se a ações de 
comunicação solicitadas e/ou aprovadas por nenhuma das instituições que compõem o 
Sistema FIEA (SESI, SENAI, IEL ou FIEA). 
 
O plano de comunicação e os exemplos das peças/conteúdo criados a partir do briefing que 
constam da proposta técnica da licitante vencedora, poderão vir a ser utilizados após 
assinatura do contrato, caso seja de interesse das CONTRATANTES. 
 
Os membros da comissão técnica, especialmente designados para o julgamento, atribuirão 
em planilha individual a avaliação das propostas técnicas com relação aos quesitos acima 
estabelecidos. 
 
Uma planilha geral da avaliação reunirá a pontuação individual onde será estabelecida a 
média aritmética das pontuações atribuídas pelos avaliadores da Comissão para cada um 
dos quesitos, totalizando a pontuação final de cada licitante. 
 
6.0 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
 
6.1 - O critério de julgamento da presente CONCORRÊNCIA será o de TÉCNICA E 
PREÇO. No julgamento final das propostas, será considerada vencedora a LICITANTE que 
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obtiver a maior contagem de pontos, conforme os critérios de julgamento estabelecidos 
neste Edital. 
 
Serão desclassificadas as propostas que: 
a) - Não atendam integralmente aos termos e condições deste Edital, ou deixem de 
observar as especificações técnicas estabelecidas; 
b) - Sejam manifestamente inexequíveis ou apresentem preços superiores em relação 
àqueles praticados no mercado; 
c) - Para efeito de julgamento desta licitação será feita a avaliação das propostas técnicas 
com peso 07 (sete) e de preços com peso 03 (três), pelo critério de atribuição de notas, 
sendo considerada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota Final. 
d) - A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos e será 
apurada segundo a metodologia a seguir: 
 
Para cada proposta técnica será calculada Nota Técnica (NT), pela fórmula: 
 
NT = NOTA ALCANÇADA/NOTA MAIOR 
A Nota Alcançada corresponde ao somatório dos itens (a+b+c+d+e+f), onde os itens 
referidos são os requisitos pontuáveis. 
 
Nota Maior corresponde à maior nota técnica obtida entre as LICITANTES. 
Para cada proposta de preços será calculada a Nota de Preço (NP), pela fórmula: 
 
NP = NOTA DA PROPOSTA/MAIOR PONTUAÇÃO 
 
Nota da Proposta corresponde à pontuação obtida pela LICITANTE. 
Maior Pontuação corresponde à maior pontuação obtida entre as LICITANTES e será 
considerada como a de menor preço. 
A pontuação para classificação final das PROPONENTES far-se-á pela soma dos índices 
da proposta técnica e de preços, mediante a aplicação da fórmula: 
 
NF = (NT x PESO 7) + (NP x PESO 3) 
NT = Nota Técnica NP = Nota de preço NF = Nota Final 
 
Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem nota final menor que 6 (seis) pontos. 
O julgamento das propostas será objetivo, sendo vencedora a licitante que obtiver o maior 
número de pontos. 
No caso de empate na primeira colocação, a licitação será decidida por sorteio em sessão 
Pública. 
 
BRIEFING 
Esse processo licitatório é referente ao Sesi e ao Senai/AL. Porém, para fins de elaboração 
da proposta técnica, o Plano de Comunicação Digital proposto, deverá ser focado apenas 
no Senai/AL, nos serviços de Educação Profissional. 
 
Contextualização 
Criado em Alagoas no ano de 1947, o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) 
veio complementar o cenário nacional, dentre as “escolas” para atender à capacitação dos 
trabalhadores da indústria. Hoje suas atividades se dividem em duas áreas distintas e 
complementares: Educação Profissional e Tecnologia e Inovação, atendendo de forma mais 
ampla aos diversos setores industriais. 
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O principal objetivo da Educação Profissional do SENAI/AL é oferecer cursos voltados ao 
mercado de trabalho, às pessoas com diferentes níveis de escolaridade e conhecimento. O 
desenvolvimento de técnicas e conhecimentos oferecidos nos cursos do SENAI/ AL visa 
atender prioritariamente às necessidades da indústria alagoana por mão de obra 
capacitada. 
 
Sob a ótica do aluno, os cursos ofertados pelo Senai possibilitam adquirir conhecimentos 
para uma melhor oportunidade de inserção num primeiro emprego, melhor qualificação de 
profissionais que já estão no mercado de trabalho e até mesmo capacitação para que o 
aluno abra o próprio negócio, tornando-se um empreendedor. 
 
Além dos cursos, o SENAI/AL também oferece serviços de Tecnologia e Inovação que 
visam à criação, inovação e/ou melhorias de processos e produtos, bem como ao 
desenvolvimento de conhecimentos e informações acerca desses, com vistas à certificação 
de produtos e processos. 
 
Missão 
Promover soluções inovadoras que estimulem o desenvolvimento da indústria e de seus 
trabalhadores 
 
Visão 
Ser reconhecido pela relevância no desenvolvimento da indústria. 
 
Valores 
Transparência, Ética, Agilidade, Criatividade e Comprometimento 
 
Negócio 
Educação profissional, tecnologia e inovação. 
 
Público-alvo 
Indústrias 
Trabalhadores da Indústria 
Comunidade em geral (com foco na formação de mão de obra para a indústria) 
Infraestrutura 
Unidades operacionais: 
Localizadas em Maceió: Unidade Poço, Unidade Benedito Bentes e Unidade Tabuleiro. 
Localizadas no Interior: Unidade Arapiraca, Unidade Coruripe e Unidade Coruripe. 
Todas as unidades possuem estrutura para as aulas praticas*. 
*Apenas a unidade Tabuleiro possui o laboratório de Polímeros. 
 
Áreas de Atuação do SENAI Alagoas 
As áreas de atuação são também áreas de conhecimento do SENAI e referência para o 
desenvolvimento dos serviços e atendimento à indústria do Estado. 
Cursos ofertados nas áreas: Alimentos, Automotiva, Construção Civil, Eletricidade, 
Eletrônica, Gestão, Informática, Instrumentação, Metalmecânica, Metrologia, Petróleo e 
Gás, Refrigeração, Segurança, Têxtil e Vestuário, Solda, Meio Ambiente, Madeira e 
Mobiliário, Logística, Polímeros, Energia e Artes Gráficas. 
Para maior detalhamento dos cursos, consultar o site do Senai/AL (www.al.senai.br). 
Negócio 
Educação profissional, tecnologia e inovação. 
 
Portfólio de Serviços – SENAI 



19 

 

  
 SISTEMA FIEA                                                                Ed. Casa da Indústria                                           PABX: (082) 2121-3000 

 SESI/SENAI/FIEA/IEL                                             Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                   FAX: (082) 2121-3026 

 Departamento Regional de Alagoas                       CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

Modalidades de cursos ministrados em Alagoas: 
 
Iniciação profissional 
Curso ou programa destinado a jovens e adultos, independente de escolaridade, que visa 
despertar o interesse pelo trabalho e preparar para o desempenho de funções básicas e de 
baixa complexidade de uma profissão ou de um conjunto de profissões. 
 
Qualificação profissional nível básico 
Cursos e programas que visam ao desenvolvimento de competências profissionais 
reconhecidas no mercado de trabalho. 
 
Aperfeiçoamento profissional nível técnico 
Cursos e programas que visam atualizar, ampliar ou complementar competências 
profissionais adquiridas na formação profissional ou no trabalho. 
 
Aprendizagem industrial de nível básico 
Considera-se a aprendizagem industrial uma forma de educação profissional que visa a 
qualificação ou a habilitação inicial de aprendizes e caracteriza-se pela articulação entre 
formação e trabalho. Aprendiz é todo jovem maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e 
quatro) anos de idade, contratado e matriculado em curso ou programa de aprendizagem 
industrial, com relação de emprego com empresa ou instituição. A Lei 10.097/2000 afirma 
que empresas de médio e grande porte devem contratar jovens com idade entre 14 e 24 
anos como aprendizes. Dessa forma, esse é um tipo de serviço compulsório para esse tipo 
de empresa. O Senai/AL atende a indústria alagoana com formação de jovens aprendizes 
de forma gratuita. Como forma de contrapartida para as indústrias que contribuem para o 
Sistema Indústria. 
 
Habilitação profissional nível técnico 
Visa à formação de técnicos de nível médio em determinada área profissional (curso 
técnico). Em 2019 o SENAI/AL adotou o modelo de modularização dos cursos, onde o curso 
é ofertado em módulos semestrais, permitindo que o aluno ingresse em um curso técnico 
que já encontra-se em andamento, além disso, também há a opção para o aluno cursar 
alguns módulos de forma EAD (à distância). 
 
Considerações 
É importante salientar a busca do SENAI/AL pela constante atualização dos seus cursos e 
metodologia de ensino de acordo com as necessidades do mercado, o que traz grandes 
diferenciais para os egressos na busca pelas oportunidades de trabalho. Visando atender 
cada vez mais o desenvolvimento da indústria e antenado à essa necessidade, o SENAI 
Alagoas, em consonância com as iniciativas do Departamento Nacional, investe numa 
formação completa do aluno, despertando habilidades e competências não só técnicas, mas 
cognitivas. Essa é a base dos treinamentos para competições nacionais (Olimpíada do 
Conhecimento) e internacionais (WorldSkills) em que os alunos alagoanos obtém grande 
destaque. No âmbito nacional, as delegações de Alagoas tem obtido sucesso progressivo 
em diversas áreas de conhecimento, deixando o Estado de Alagoas em boas posições 
perante o ranking nacional. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10097.htm
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A quantidade de cursos do SENAI/AL aumenta constantemente (possuindo hoje algumas 
centenas), de acordo com as demandas do mercado. Essas demandas são verificadas não 
só por pessoa física, da comunidade, mas também por atendimentos às indústrias. O 
atendimento à pessoa jurídica, para grupos fechados são de grande importância para o 
Senai, quer seja realizado nas unidades operacionais ou na própria empresa. 
 
Os cursos ministrados pelo SENAI/AL são cobrados e a formação de preço é baseada nos 
fatores ligados aos custos de execução das turmas e também no preço praticado pelo 
mercado. A política de descontos oferece preços diferenciados para a indústria e seus 
trabalhadores. 
 
Em 2019 o SENAI/AL iniciou um projeto piloto para venda de cursos online. A matrícula 
online está sendo disponibilizada em alguns cursos, facilitando o acesso aos serviços. A loja 
online está sendo estruturada e a previsão é que a partir de 2020 todos os cursos já estejam 
disponíveis no e-commerce. 
 
Como o SENAI/AL trabalha com públicos heterogêneos, devido à sua variedade de serviços 
ofertados, a instituição tem procurado fazer uma comunicação mais direcionada para cada 
um dos seus públicos. Atualmente a comunicação ainda é bastante focada para mídias de 
massa, o que não permite uma maior personalização das mensagens, além de não dar 
precisão quanto às de taxas de conversão dos anúncios. 
 
Mais informações sobre SENAI/AL em: www.al.senai.br 
 
CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL: 
 
Objetivo: 
Utilizar as estratégias de marketing digital para divulgar o SENAI/AL, (com foco nas 03 
áreas de atuação abaixo relacionadas) e seus diferenciais com o objetivo de captar alunos 
para os cursos profissionalizantes, elevando em 30% o número de alunos matriculados para 
2020. No plano de comunicação deve conter a definição completa de pelo menos 01 
persona, o mapeamento de sua jornada de compras, o planejamento das ações que serão 
realizadas, criação de pelo menos 03 conteúdos digitais (podendo ser postagem para blog, 
e-mail mkt, infográficos, e-book, “storyboard”, roteiro, vídeo, entre outros conteúdos 
digitais), plano de mídia para campanha online e 06 postagens para redes sociais (card ou 
vídeo). 
 
Verba disponível: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) 
 
Público-alvo: Tendo em vista a variedade de áreas e modalidades de cursos ofertados pelo 
Senai, para construção dessa campanha considerar os 3 públicos priorizados abaixo 
(alunos dos cursos profissionalizantes das áreas de Construção Civil, Alimentos e 
Polímeros). 
 
Perfil dos alunos dos cursos da área de Construção Civil: 
83% são homens, de 21 a 40 anos 
82% estão desempregados, 35% possuem ensino médio completo e 29% ensino médio 
incompleto. Residentes em Maceió, com concentração nos bairros Benedito Bentes, Cidade 
Universitária ,Vergel do Lago e Jacintinho. 
Histórico de matrículas dos últimos 12 meses: 1.700 
 
 
 

http://www.al.senai.br/
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Perfil dos alunos dos cursos da área de Alimentos: 
67% são Mulheres, de 21 a 50 anos 
70% estão desempregadas, 45% possuem ensino médio completo. 
Residentes em Maceió, com concentração nos bairros do Centro, Jatiúca, Jacintinho e 
Benedito Bentes. 
Histórico de matrículas dos últimos 12 meses: 2.000 
 
Perfil dos alunos dos cursos da área de Polímeros: 
59% são homens de 21 à 40 anos 82% estão empregados na indústria 69% possuem 
ensino médio completo. 
Residentes em Maceió (com predominância nos bairros da Jacarecica, Benedito Bentes e 
Serraria) e Marechal Deodoro. 
Histórico de matrículas dos últimos 12 meses: 600 
 
Contextualização/situação problema: 
 
No passado, o Senai atuou bastante com a oferta de cursos profissionalizantes pelo 
Pronatec, esses cursos eram ofertados gratuitamente à comunidade através de parcerias 
com o Governo Federal. Esse programa já encerrou há alguns anos, porém até o momento 
a instituição continua sendo bastante abordada e cobrada pela sociedade quanto à oferta de 
cursos gratuitos, o que dificulta a venda. Ainda há a ideia errônea de que a instituição é 
pública. O Senai não é uma instituição com fins lucrativos, porém precisa ser sustentável. A 
venda de cursos é de suma importância para manter toda a estrutura física e corpo docente 
de qualidade em suas unidades. 
 
Além disso, a concorrência vem se tornando cada vez maior e mais agressiva. Porém o 
Senai se destaca perante os players de mercado por sua infraestrutura, laboratórios 
equipados e aulas práticas, onde o aluno aprende na prática o que foi visto em sala de aula. 
 
Dentre as principais dificuldades encontradas pelo SENAI/AL para captação de alunos 
podemos citar: 
01 - entendimento profundo das personas que consomem os cursos e qual sua motivação  
02 - oferta de cursos com temáticas aderentes às necessidades das personas 
03 - dificuldade de estruturar conteúdo para as personas devido à indefinição delas 
04 - pouca exploração de recursos de marketing digital para captação de alunos 
05 - pouca exploração das redes sociais 
06 - e-commerce ainda em processo de implantação. Poucos cursos estão disponíveis para 
a matrícula online 
 
Resultado esperado: Aumentar em 30% o número de alunos matriculados nos cursos das 
áreas de Construção Civil, Alimentos e Polímeros até junho/2020. 
 
Período de campanha: Janeiro à Abril/2020. 
 
Praça: Alagoas. 
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07 – DA PROPOSTA DE PREÇO  
 
NP =  NOTA DA PROPOSTA  
           MAIOR PONTUAÇÃO  
 

7.1 Nota da Proposta corresponde à pontuação obtida pela LICITANTE. 
 
7.2 Maior Pontuação corresponde à maior pontuação obtida entre as LICITANTES e será 
considerada como a de menor preço.  
 
08 – DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
 
No envelope I (HABILITAÇÃO), a licitante deverá enviar os seguintes documentos apresentados 
em cópias simples autenticados em cartório ou acompanhados de suas respectivas vias 
originais para serem conferidos pela Comissão de Licitação, exceto aqueles obtidos pela 
INTERNET. A Comissão de Licitação 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: 

 
8.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA  
 
8.1.1 Registro Comercial e suas alterações (Declaração de Firma Individual ou 
Contrato Social) devidamente registrados; 
 
8.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICOFINANCEIRA  
 
8.2.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da 
sede da empresa licitante nos 90 (noventa) dias anteriores à data prevista para 
recebimento dos envelopes.  
 
8.3 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL  
 
8.3.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).  
8.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto da licitação.  
8.3.3 Prova de regularidade para com as fazendas estadual e municipal do domicílio 
ou sede do licitante (certidões negativas de débito). 
8.3.4 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. 
8.3.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), no cumprimento dos encargos instituídos por lei. 
 
8.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
8.4.1 Comprovante de certificação Google Ads. 
 
8.4.2 Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços pertinentes e 
compatíveis com o objeto da licitação, mediante apresentação de, no mínimo, 01 (um) 
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atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado comprovando a 
capacidade técnica em atendimentos de Inbound Marketing. 
 
8.4.3 Comprovação de parceria firmada com a RD - Resultados Digitais Station Marketing 
há pelo menos 01 (um) ano e comprovar através de contrato que possui atendimento 
vigente de pelo menos 02 (dois) clientes dentro da plataforma. 
 

09 - DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
9.1 - 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 de Licitação 
previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes. O 
representante deverá apresentar uma cópia de um documento de identificação 
autenticada em cartório ou apresentar cópia simples junto com o original para 
conferência pela Comissão de Licitação. 
 
9.2 – nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 
uma licitante, sob pena de as licitantes representas terem suas participações ativas 
prejudicadas nas sessões públicas. 
 
10 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  
 
10.1 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os 
envelopes da "Documentação" das “Propostas Técnicas” e da "Proposta de Preço" até o 
dia, horário e no local fixados no preâmbulo deste edital; 
 
10.2 - Uma vez entregues os credenciamentos, procurações ou documentos de 
representação e documentos de identificação de todas as LICITANTES presentes, não 
será permitida a participação de retardatários após esgotado o prazo de tolerância que 
será de 15 (quinze) minutos; 
 
10.3 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "documentação" 
e "propostas", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no 
resultado final da CONCORRÊNCIA; 
 
10.4 – Na primeira fase, 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; 
 
10.5 - Abertos os envelopes referentes à habilitação, a Comissão de Licitação apreciará 
os documentos de cada licitante e havendo expressamente renúncia em interpor recurso 
por parte de todos os representantes poderá, na mesma sessão, divulgar os nomes das 
empresas habilitadas e das inabilitadas; 
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10.6 - 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; 
 
10.7 - 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 previamente convocada pela comissão sendo designado dia, hora e 
local; 
 
10.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes "Proposta"; 
 
10.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo 
as referidas propostas sob a guarda da Comissão de Licitação, devidamente lacrados e 
rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes 
presentes; 
 
10.9 Na segunda fase serão abertos os Envelopes II, III e IV e preservados os Envelopes 
V, rubricados por todos, para abertura em sessão posterior, que será oportunamente 
anunciada.  
 
10.9.1 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO encaminhará o conteúdo dos Envelopes IV para 
análise individualizada e julgamento, em sessão privada, por grupo técnico previamente 
designado pelas CONTRATANTES. Os ENVELOPES IV não serão rubricados pela 
Comissão de Licitação nem pelos licitantes. Serão desclassificadas as propostas em que 
constarem elementos que, inequivocamente, possam identificar a licitante detentora da 
autoria dos documentos. 
a) Os membros do Grupo Técnico acima descrito não poderão participar das sessões a 
serem realizadas no transcurso do certame. 
 
10.9.2 Realizada a análise individualizada e julgamento técnico dos Envelopes IV o 
grupo técnico entregará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO os seguintes documentos:  
a) relatório sucinto e fundamentado de seu trabalho, devidamente assinado por seus 
integrantes, atribuindo e justificando as notas referentes ao Plano de Comunicação.  
b) as vias não identificadas.  
 
10.9.3 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO enviará ao grupo técnico os envelopes III, para 
análise individualizada. Após a análise, o grupo técnico entregará à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO os seguintes documentos:  
a) relatório sucinto e fundamentado de seu trabalho, devidamente assinado por seus 
integrantes, atribuindo e justificando as notas referentes aos quesitos deste envelope.  
b) todos os documentos de cada licitante, constantes do envelope III.  
 
10.9.4 Em seguida, serão abertos os envelopes II (via identificada da campanha 
publicitária) realizando a COMISSÃO DE LICITAÇÃO o cotejo entre as vias identificadas 
e não identificadas e a elaboração de planilha geral com a pontuação atribuída a cada 
um dos quesitos da PROPOSTA TÉCNICA.  
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10.9.5 Caso o cotejo entre as vias identificadas e as não identificadas seja realizado na 
própria sessão a COMISSÂO DE LICITAÇÂO proclamará o resultado final das Propostas 
Técnicas, podendo inclusive, caso as LICITANTES abdiquem do direito de recorrer, 
proceder à próxima fase na mesma sessão.  
 
10.10 Na terceira fase serão abertos os ENVELOPES V (PROPOSTA DE PREÇOS), 
procedendo-se o julgamento e a identificação das propostas de menor preço e o 
julgamento ponderado entre preço e técnica prolatando o resultado combinado destas 
fases.  
 
10.11 As LICITANTES desclassificadas terão devolvidos, lacrados, os seus envelopes 
ainda preservados, desde que transcorrido o prazo de cada fase sem a interposição de 
recurso ou após a sua denegação.  
 
10.12 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO reserva-se no direito de, em qualquer época ou 
oportunidade, exigir das LICITANTES informações complementares, não aceitando, 
entretanto, quaisquer dos documentos exigidos neste Edital se não apresentados no 
momento próprio, nem suplementos estranhos à sua natureza.  
 
10.13 Para a LICITANTE cujo representante não comparecer a outra(s) reunião(ões) 
que, porventura, venha(m) a ser marcada(s) pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a sua 
ausência implicará em concordância com as decisões que venham a ser tomadas, não 
lhe cabendo, em nenhuma hipótese, o direito de impugnação.  
 
11 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  
 
11.1 O critério de julgamento da presente CONCORRÊNCIA será o de TÉCNICA E 
PREÇO. No julgamento final das propostas, será considerada vencedora a LICITANTE 
que obtiver a maior contagem de pontos, conforme os critérios de julgamento 
estabelecidos neste Edital.  
 
11.2 Serão desclassificadas as propostas que:  
 
11.2.1 Não atendam integralmente aos termos e condições deste Edital, ou deixem de 
observar as especificações técnicas estabelecidas;  
 
11.2.2 Sejam manifestamente inexequíveis ou apresentem preços superiores em relação 
àqueles praticados no mercado;  
 
11.3 Para efeito de julgamento desta licitação será feita a avaliação das propostas 
técnicas com peso 07 (sete) e de preços com peso 03 (três), pelo critério de atribuição de 
notas, sendo considerada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota Final.  
 
11.4 A nota da Proposta Técnica está limitada ao máximo de 100 (cem) pontos e será 
apurada segundo a metodologia a seguir  
 
11.4.1 Para cada proposta técnica será calculada Nota Técnica (NT), pela fórmula:  
 
NT =  NOTA ALCANÇADA  
                NOTA MAIOR  
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11.4.1.1 A Nota Alcançada corresponde ao somatório dos itens (a+b+c+d+e+f), onde os itens 
referidos são os requisitos pontuáveis. 
 
11.4.1.2 Nota Maior corresponde à maior nota técnica obtida entre as LICITANTES.  
 
11.4.2 Para cada proposta de preços será calculada a Nota de Preço (NP), pela fórmula:  
 
NP =  NOTA DA PROPOSTA  
           MAIOR PONTUAÇÃO  
 

11.4.2.1 Nota da Proposta corresponde à pontuação obtida pela LICITANTE. 
 
11.4.2.2 Maior Pontuação corresponde à maior pontuação obtida entre as LICITANTES e 
será considerada como a de menor preço.  
 
11.4.3 A pontuação para classificação final das PROPONENTES far-se-á pela soma dos 
índices da proposta técnica e de preços, mediante a aplicação da fórmula:  
 
NF = (NT x PESO 7) + (NP x PESO 3)  
 
NT = Nota Técnica NP = Nota de preço NF = Nota Final  
 
11.4.4 Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem nota final menor que 6 (seis) 
pontos. 
 
11.4.5 O julgamento das propostas será objetivo, sendo vencedora a licitante que obtiver 
o maior número de pontos. 
 
11.5 No caso de empate na primeira colocação, a licitação será decidida por sorteio em 
sessão pública.  
 
11.6 – Após o julgamento do certame, o seu resultado será submetido aos Diretores 
Regionais do SESI e do SENAI para homologação e posterior adjudicação, conforme 
determina o Regulamento de Licitação do SESI/SENAI. 
 
11.7 – A licitante adjudicada firmará contrato com o SESI e o SENAI, conforme minuta 
constante no anexo III deste edital. 
 
12 - DO PAGAMENTO 
 
12.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o previsto no edital e na proposta 
vencedora para a prestação dos serviços, após aceite pela fiscalização dos 
CONTRATANTES, mediante apresentação das respectivas notas fiscais.  
 
12.2 - O faturamento será em nome do SESI - Serviço Social da Indústria, CNPJ nº 
03.798.336/0001-30, Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas e em nome 
do SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, CNPJ nº 03.798.361/0001-13, 
Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas. 
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12.3 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com o previsto nas propostas 
vencedoras para a prestação dos serviços, após aceite pela fiscalização dos 
CONTRATANTES, mediante apresentação das respectivas notas fiscais.  
 
13 – DOS RECURSOS 
 
13.1 – 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 e do 
SENAI, por intermédio da Comissão de Licitações. 
 
13.2 – Somente serão conhecidos os recursos interpostos por pessoas legalmente 
habilitadas, devendo ser comprovada juntamente com a interposição do recurso a 
legitimidade para a prática do referido ato. 
 
13.3 – 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. 
 
13.4 – Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais ou por quem estes 
delegarem competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 
 
14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação da documentação relativa à presente Concorrência. 
 
14.2 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Edital, cuja 
inobservância constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 
 
14.3 - 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. 
 
14.4 - Quaisquer informações adicionais, dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente 
licitação poderão ser solicitados até 5 dias úteis do certame, por escrito, apenas à 
Comissão de Licitações pelo e-mail: licitacao@al.senai.br os quais serão respondidos em 
até 3 (três) dias úteis. 
 
14.5 - 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. 
 
14.6 - A critério do SESI/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 ao interesse do SESI/SENAI, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta não cabendo 
por isso qualquer tipo de indenização para o vencedor. 
 

mailto:licitacao@al.senai.br
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14.7 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 
    
15 – DOS ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL 
 

ANEXO I  Declarações  

ANEXOII  Modelo de Proposta de Preço  

ANEXO III Minuta do Contrato  

 
 

Maceió, 09 de outubro de 2019. 
 
 
 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019  
ANEXO I - DECLARAÇÕES  

 
 
XXXXX, inscrita no CNPJ n° XXXXX, por intermédio de seu representante legal, Sr. 
(Sra.) XXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade n° XXXXX e do CPF n° XXXXX, 
DECLARA:  
sob as penas da Lei, inexistir, em relação ao licitante e a seus sócios ou diretores, 
qualquer fato impeditivo para a participação neste processo licitatório;  
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos;  
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 
(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima.)  
sob as penas da lei, que atende plenamente aos requisitos de habilitação para 
participação no presente certame.  

 
Maceió,..........de.................................de 2019.  

 
 
 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ  
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

 
 
Telefone:  
E-mail:  

 
 
 
 
 

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado do licitante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

  

 SISTEMA FIEA                                                           Ed. Casa da Indústria                                              PABX: (082) 2121-3000 

 SESI/SENAI/FIEA/IEL                                             Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                   FAX: (082) 2121-3026 

 Departamento Regional de Alagoas                CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

 

30 

CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 30/2019 
ANEXO II – (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 

 
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, CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 
30/2019, declara que caso seja adjudicada no item abaixo, adotará as seguintes 
especificações e condições: 
a) Que o preço apresentado tem 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 TOTAL 

01 

SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, PARA 
PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTRATÉGIAS 
DE MARKETING DE CONTEÚDO, PARA ATENDER AO 
SESI/AL E AO SENAI/AL, COMPREENDENDO: 
DIAGNÓSTICO INICIAL DO SESI E DO SENAI, ESTUDO 
DE CRIAÇÃO DAS BRAND PERSONAS, CRIAÇÃO DE 
BUYER PERSONAS, MAPEAMENTO DA JORNADA DE 
COMPRAS, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO 
DIGITAL, CRIAÇÃO DE BLOG, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, 
GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA RD STATION 
MARKETING, GERENCIAMENTO DE CAMPANHAS 
ONLINE, GERENCIAMENTO DE MÍDIAS SOCIAIS, 
APLICANDO ESTRATÉGIAS DE GROWTH HACKING, 
MARKETING ORIENTADO A EXPERIMENTOS E 
ANÁLISES DE DADOS E RESULTADOS COM O 
OBJETIVO DE ALCANÇAR AS MELHORES MÉTRICAS 
EM TODAS AS AÇÕES, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. 

SERVIÇO 01  

c) Que estamos ofertando o item na condição de pagamento: em 12 (doze) parcelas 
mensais fixas, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. Os pagamentos serão 
realizados através de boletos bancários ou depósito em conta de titularidade do 
fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. 
d) Que os serviços serão realizados no período de 12 (doze) meses; 
e) Que no preço apresentado estão inclusas: 
 
* todas as despesas com 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 Serviço. 
 
Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 
 

28 de outubro de 2019. 
 

 
Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 30/2019 
ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL, QUE 
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
SESI, O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI E XXXXXX. 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional em Alagoas, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.798.336/0001-30, situado 
na Avenida Fernandes Lima, 385, 3º andar, Edifício “Casa da Indústria Napoleão 
Barbosa”, Farol, Maceió, Alagoas, neste ato representado por seu Diretor Regional o 
industrial JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
CPF sob o nº 038.849.024-15, RG nº 114.175-SSP/AL e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de Alagoas, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.361/0001-13, estabelecido 
na Avenida Fernandes Lima, 385, 3º andar, Edifício “Casa da Indústria Napoleão 
Barbosa”, 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, residente e domiciliado 
nesta Capital, doravante denominados CONTRATANTES e XXXXXXXX, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ nº XXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXX, nº 
XX, Bairro, Cidade, Estado, CEP XXXXXXXX, neste ato representada por seu 
XXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, formação, CPF nº XXXXXXXX, RG. nº 
XXXXXXXX – SSP/ XX,  doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar este 
instrumento que se regerá pelas cláusulas abaixo transcritas:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 – Em razão deste contrato a CONTRATADA se obriga a executar para os 
CONTRATANTES serviços de marketing digital, para planejamento, criação, produção, 
veiculação, acompanhamento e controle de estratégias de marketing de conteúdo, para 
atender ao SESI/AL e ao SENAI/AL, compreendendo: diagnóstico inicial do SESI e do 
SENAI, estudo de criação das brand personas, criação de buyer personas, mapeamento 
da jornada de compras, planejamento de comunicação digital, criação de blog, criação de 
conteúdo, gerenciamento da plataforma Rd Station Marketing, gerenciamento de 
campanhas online, gerenciamento de mídias sociais, aplicando estratégias de Growth 
Hacking, marketing orientado a experimentos e análises de dados e resultados com o 
objetivo de alcançar as melhores métricas em todas as ações, pelo período de 12 (doze) 
meses para os CONTRATANTES, com estrita observância das especificações 
constantes do edital da Concorrência Conjunta nº 30/2019. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1 Executar fielmente os serviços objeto deste Contrato, responsabilizando-se por sua 
qualidade e correção;  
 
2.2 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado diretamente aos 
CONTRATANTES ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na execução deste instrumento, 
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responsabilidade esta que não se exclui nem reduz em decorrência da fiscalização ou 
acompanhamento exercido pelos CONTRATANTES;  
 
2.3 Manter-se, durante o prazo de execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas, preservando todas as condições de contratação exigidas, 
cabendo aos CONTRATANTES o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação 
destas condições;  
 
2.4 Cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelo ônus 
resultantes das infrações cometidas;  
 
2.5 Participar sempre que necessário, de reuniões com os CONTRATANTES, em razão 
dos serviços ou de melhor gerenciamento deste Contrato;  
 
2.6 Pagar os salários devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal 
contratado para a execução dos serviços, inclusive indenizações oriundas, por exemplo, 
de acidentes do trabalho ou de demissões, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das 
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados, bem como 
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços 
prestados, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se 
daquelas obrigações ou transferi-las aos CONTRATANTES;  
 
2.7 Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 
competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato, 
inclusive efetuando, pontualmente, o pagamento de todas as taxas e impostos que 
incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades;  
 
2.8 Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra 
para execução completa e eficiente dos serviços objetos deste Contrato, sem qualquer 
ônus para os CONTRATANTES;  
 
2.9 Responder por erros motivados pela inobservância deste Contrato, leis, 
regulamentos, e normas em geral, de qualquer âmbito, aplicáveis ao objeto contratado;  
 
2.10 Não subcontratar, sequer parcialmente, os serviços que lhe foram adjudicados, 
salvo se expressamente autorizado, por escrito, pelos CONTRATANTES;  
 
2.11 Comprovar, sempre que solicitado, o cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste instrumento, sob pena de ser sustado o pagamento de quaisquer faturas que lhes 
forem devidas, até o cumprimento desta obrigação e da eventual regularização das 
pendências existentes;  
 
2.12 Indicar, quando da assinatura deste Contrato, preposto que efetivamente se 
responsabilizará pela execução dos serviços objeto deste instrumento e representará a 
CONTRATADA em todos os atos junto aos CONTRATANTES.  
 
2.13 Conduzir com absoluta transparência os seus processos operacionais e 
administrativos referentes ao objeto deste contrato, apresentando, quando solicitado, 
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toda e qualquer documentação relativa aos serviços prestados e assegurando o acesso 
dos CONTRATANTES às informações;  
 
2.14 Zelar e assumir a responsabilidade técnica e administrativa sobre serviços 
prestados por terceiros intermediados pela CONTRATADA;  
 
2.15 Manter sob o mais estrito sigilo todos os dados e informações referentes ao objeto 
deste Contrato, nos termos estabelecidos neste instrumento;  
 
2.16 Responder por qualquer ação judicial movida por terceiros com base na legislação 
de proteção à propriedade intelectual, direitos de propriedade ou direitos autorais, 
relacionadas com os serviços objeto deste contrato; 
 
2.17 Responsabilizar-se pelas despesas com deslocamento de seus profissionais ou de 
seus representantes, para fins de atendimento ao SESI/AL e SENAI/AL;  
 
2.18 Submeter à aprovação dos CONTRATANTES a substituição de qualquer dos 
integrantes da equipe técnica designada para execução dos serviços objeto deste 
contrato, mantendo a qualificação igual ou superior àquelas apresentadas quando da 
contratação. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 
 
3.1 Designar gestor e fiscal para os contatos e processo de acompanhamento das ações 
da CONTRATADA;  
 
3.2 Verificar e aceitar as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, recusando-as 
quando inexatas, ou quando venham desacompanhadas dos documentos exigidos neste 
Contrato;  
 
3.3 Prestar, verbalmente ou por escrito, à CONTRATADA, informações que visem 
esclarecer ou orientar a correta prestação dos serviços;  
 
3.4 Efetuar todos os pagamentos oriundos da execução dos serviços objeto do presente 
instrumento procedendo às retenções e descontos previstos na legislação vigente.  
 
3.5 Cumprir integralmente todas as obrigações assumidas neste instrumento; 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  
 
4.1 Os CONTRATANTES, através da área técnica competente (fiscalização), atestarão o 
recebimento dos serviços ou os rejeitarão, no todo ou parcialmente, nos termos deste 
Contrato, quando evidenciada a execução com vícios ou em desacordo com o objeto 
contratado.  
 
CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO  
 
5.1 O valor total deste contrato é de XXX (XXX).  
 
5.2 Pelos serviços prestados a CONTRATADA será remunerada da seguinte forma:  
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5.2.1 Em 12 (doze) parcelas mensais fixas, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação das respectivas notas fiscais. Os 
pagamentos serão realizados através de boletos bancários ou depósito em conta de 
titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. 
 
5.3 Nos valores ora contratados estão incluídos todos os custos com salários, encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas, administração, impostos, taxas, emolumentos e 
quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel 
cumprimento, pela CONTRATADA, de suas obrigações, conforme denominação e CNPJ 
abaixo indicados:  
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/ DR/AL - CNPJ: 03.798.336/0001-30.  
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/DR/AL - CNPJ: 
03.798.361/0001-13.  
 
5.4 Todos os tributos incidentes acham-se inclusos no preço, e os recolhimentos serão 
de acordo com a legislação em vigor. Os CONTRATANTES reterão dos pagamentos que 
efetuarem e recolherão, nos prazos de Lei, os tributos a que estiverem obrigados pela 
legislação.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA GARANTIA 
 
6.1 - A CONTRATADA dará garantia de que, os serviços realizados no âmbito do 
presente contrato, de acordo com as especificações e informações fornecidas pelos 
CONTRATANTES, serão executados de maneira correta e com a melhor técnica, 
responsabilizando-se pela solidez e segurança dos mesmos.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
7.1 O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de 
assinatura, somente podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, não podendo 
ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 
(sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO SIGILO  
 
8.1 A CONTRATADA se obriga a manter sob sigilo todas as informações ou dados 
confidenciais que lhe forem transmitidos ou a que tiver acesso em razão da execução do 
objeto do presente contrato.  
 
8.2 São consideradas confidenciais informações ou dados armazenados a que a 
CONTRATADA tenha acesso, e também aqueles transmitidos oralmente, por escrito ou 
eletronicamente, em razão da execução deste contrato, independentemente de expressa 
menção à sua confidencialidade.  
 
8.3 A CONTRATADA se obriga a exigir dos seus administradores, empregados, 
prepostos a qualquer título, sucessores e comissários, e eventuais subcontratados, as 
mesmas condições de sigilo assumidas, respondendo solidariamente com estes em 
todas as infrações eventualmente cometidas, sem restar qualquer ônus para o(s) 
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CONTRATANTE(S), o qual será integralmente ressarcido pela CONTRATADA, 
respondendo esta, inclusive, pelos honorários advocatícios e de sucumbência.  
 
8.4 Quaisquer informações obtidas pela CONTRATADA durante a execução deste 
contrato, nas dependências dos CONTRATANTES, de seus clientes e parceiros ou deles 
originadas, ainda que indiretamente envolvidas com a mencionada execução, devem ser 
mantidas em sigilo nos termos desta cláusula.  
 
8.5 O descumprimento da obrigação de sigilo e confidencialidade importará em:  
a) extinção do contrato, se ainda vigente;  
b) responsabilidade por perdas e danos;  
c) adoção das medidas judiciais cabíveis por força da Lei n° 9.279/96 e legislação 
aplicável;  
d) aplicação de multa compensatória no montante de 10% (dez por cento) do valor total 
do contrato, sem prejuízo de indenização suplementar na forma da lei.  
 
8.6 Só configuram exceção à obrigatoriedade de sigilo e confidencialidade as seguintes 
hipóteses:  
a) informação comprovadamente conhecida antes das tratativas do presente contrato;  
b) prévia e expressa anuência do titular das informações, mediante autorização da maior 
autoridade do órgão responsável pelo presente contrato;  
c) informação comprovadamente conhecida por outra fonte, de forma legal e legítima, 
independentemente do presente contrato;  
d) determinação judicial e/ou administrativa para conhecimento das informações, desde 
que notificado imediatamente o respectivo titular, previamente à liberação, e sendo 
requerido segredo de justiça no seu trato judicial e/ou administrativo.  
 
8.7 Toda divulgação sobre qualquer informação ou dado, relacionada com o presente 
contrato, dependerá de prévia autorização dos CONTRATANTES, ressalvada a mera 
notícia de sua existência.  
 
8.8 Na hipótese de término deste contrato, por qualquer razão, todos os documentos, 
dados ou materiais referentes aos CONTRATANTES em poder da CONTRATADA ou de 
suas subcontratadas, deverão ser imediatamente devolvidos, mediante protocolo de 
entrega, no endereço constante no preâmbulo deste contrato.  
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO  
 
9.1 A fiscalização dos serviços ora contratados compete à fiscalização dentre outras 
atribuições:  
a) transmitir à CONTRATADA as determinações que julgar necessárias;  
b) ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados da 
CONTRATADA, cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou 
dificultar a ação fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CONTRATADA quaisquer 
ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que 
tal fato imponha;  
c) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições 
especificadas neste Contrato;  
d) comunicar à CONTRATADA quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados na 
execução dos serviços, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.  
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e) exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CONTRATADA, no interesse do 
serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que os 
mesmos não estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições.  
 
9.2 Fica facultada aos CONTRATANTES a substituição unilateral do(a) Fiscal(a) do 
Contrato.  
 
9.3 A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização dos CONTRATANTES não 
eximirá a CONTRATADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do 
presente Contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES  
 
10.1 Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, a CONTRATADA sujeitar-se-á, 
garantida a prévia defesa, às seguintes sanções, que poderão ser cumulativas, sem 
prejuízo das demais cominações aplicáveis, quais sejam: 
I - advertência;  
II - multa; ou  
III - suspensão temporária do direito de participar em licitações ou contratar com as 
entidades SESI e SENAI, por um período não superior a 02 (dois) anos. 
 
10.2 O prazo para defesa da CONTRATADA será de 02 (dois) dias úteis, contados da 
data da notificação. No caso de suspensão temporária do direito de participar de 
licitações e contratar com o SESI/AL e o SENAI/AL, o prazo será de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data da notificação.  
 
10.3 Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior poderão ser estendidos a exclusivo 
critério dos CONTRATANTES.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA NOVAÇÃO 
 
11.1 A falta de utilização, pelos CONTRATANTES, de quaisquer direitos ou faculdades 
que lhe concede este contrato, não se constituirá novação, nem importará em renúncia 
aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em 
qualquer outro momento ou situação.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRIBUTOS 
 
12.1 – Todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou 
de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, sem direito a 
reembolso. Os CONTRATANTES, na qualidade de fontes pagadoras, descontarão dos 
pagamentos que efetuar e recolherão, nos prazos da lei, os tributos a que estejam 
obrigados pela legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NEGOCIAÇÃO DOS CRÉDITOS 
 
13.1 - É vedado à CONTRATADA negociar com bancos, empresas de factoring, ou 
qualquer instituição financeira, inclusive pessoas físicas, seus créditos decorrentes deste 
contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RETENÇÃO DE CRÉDITOS 
 
14.1 - Caso os CONTRATANTES venham a ser demandados judicialmente por terceiros, 
em razão deste contrato ou de sua execução, independentemente da natureza da 
demanda, fica autorizado pela CONTRATADA a reterem, a título de caução, dos 
pagamentos que lhes são devidos, o valor integral dos pedidos relacionados na aludida 
ação judicial, o qual poderá ser utilizado para quitar o débito judicial cobrado.  
 
14.2 - Se a CONTRATADA vier a solucionar a pendência judicial em questão, pondo fim 
ao litígio às suas exclusivas expensas, o valor retido a título de caução pelo 
CONTRATANTE será integralmente devolvido. Caso seja necessário utilizar o valor 
retido para por fim a questão judicial, somente será devolvido à CONTRATADA o valor 
remanescente, se houver. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
15.1 - As partes comprometem-se a não explorar qualquer forma de mão-de-obra infantil 
e a evitar, de todos os modos, a contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de 
pessoas físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, o trabalho infantil em 
qualquer localidade.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DENÚNCIA  
 
16.1 - Qualquer das partes poderá denunciar este contrato, sem necessidade de 
justificativa, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, sem prejuízo das ações em curso, as quais deverão ser concluídas no 
prazo do aviso prévio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CESSÃO 
 
17.1 - O presente contrato produzirá seus efeitos entre as partes contratantes a partir da 
data de sua assinatura, sendo vedada a cessão ou transferência total ou parcial por 
qualquer delas, a terceiros, sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RESCISÃO 
 
18.1 – Qualquer das partes poderá rescindir este instrumento em caso de 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas, respondendo a parte culpada por 
perdas e danos à parte inocente. Os CONTRATANTES poderão ainda rescindir este 
contrato nos seguintes casos:  
 
18.1.1 – Insolvência notória, impetração de concordata, decretação de falência ou 
liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;  
 
18.2 – Poderão as partes convencionar a rescisão do presente contrato por mútuo 
consentimento em documento datado e assinado por ambas, compondo de comum 
acordo seus interesses; 
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18.3 – Toda e qualquer tolerância quanto ao cumprimento por qualquer das partes das 
condições estabelecidas no presente contrato, não significará novação ou alteração das 
disposições ora pactuadas, mas somente liberalidade da parte.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 
 
19.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Maceió, com expressa renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou 
controvérsias relativas ao presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato em 02 
(duas) vias, de igual teor e efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, ambas 
maiores e capazes.  

 
Maceió, ..... de ....................... de 2019. 

 
 
 

JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE 
Diretor Regional do SESI/AL 

CONTRATANTE 
 
 
 

CARLOS ALBERTO PACHECO PAES 
Diretor Regional do SENAI/AL 

CONTRATANTE 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxx 
CONTRATADA 

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


