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LICITAÇÃO CONJUNTA – SESI/SENAI 

CONVITE Nº 45/2019. 

EDITAL 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 

Regional de Alagoas, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 

03.798.361/0001-13, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - Departamento Regional de 

Alagoas, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-30 

tornam público, para conhecimento dos interessados que, realizarão no dia 23 de setembro de 

2019, às 09 horas, 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 para prestação de serviços de desenvolvimento de sites para 

reformulação dos portais do SESI e do SENAI, na modalidade CONVITE, do tipo menor preço 

global, 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 - O presente Convite tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de desenvolvimento de sites para reformulação dos portais do SESI e do SENAI, 

conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

 

1.2 – A contratada fará a migração, criação e atualização dos sites do SESI e do SENAI, criação de 

website e integração com as mídias sociais com o objetivo de aumentar Page views do site, bem 

como a comunidade virtual e melhorar a divulgação dos serviços das entidades SESI e SENAI. 

 

1.3 - Os recursos para a contratação do objeto da presente licitação estão disponíveis, na conta 

orçamentária n° 31010620. 

 

02 – DO RECEBIMENTO 

 

2.1 - A Comissão de Licitações receberá os documentos de habilitação e as propostas de preços em 

sessão pública a ser realizada na sala de licitações, no 1º andar do Edifício Casa da Indústria 

“Napoleão Barbosa”, situado na Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió – Alagoas, até às 

09 horas do dia 23 de setembro de 2019.  

 

2.1.1 – Fica estabelecido que, a critério da Comissão de Licitação poderá ser concedida uma 

tolerância de até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido, para que os licitantes possam 

entregar os envelopes da "documentação" e da "proposta".  

 

2.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o SENAI/SESI o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes.  

 

03 - DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

3.1 - A licitante se fará apresentar nesta licitação, através de pessoa física devidamente credenciada 

por instrumento de procuração legalmente constituída, com firma reconhecida em cartório, se 

particular, inclusive devendo ser outorgada pela pessoa responsável de conformidade com o 

respectivo contrato social e, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita mediante apresentação do contrato social e ou certidão simplificada da Junta 

Comercial, em ambos os casos, as documentações deverão ser apresentadas à Comissão de 
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Licitação previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes 

relacionados no item 04 (quatro) do edital. O representante deverá apresentar uma cópia de um 

documento de identificação autenticada em cartório ou apresentar junto com o original.  

 

3.2 – nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 

sob pena de as licitantes representadas terem suas participações ativas prejudicadas nas sessões 

públicas.  

 

3.3 - O não atendimento pelo interessado do disposto no item 3.1 retro, não importará na 

desclassificação da proposta, todavia impedirá o representante porventura presente de se 

manifestar ou responder pela mesma. 

 

04 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

 

4.1 - Os envelopes de habilitação e proposta dos interessados serão entregues, no dia, hora e local 

designados neste convite, em invólucro devidamente lacrado, por cola ou lacre, devendo sobre o 

envelope constar, além da razão social do interessado, a seguinte identificação: 

 

SENAI - SESI  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE CONJUNTO Nº 45/2019 

ENVELOPE "A" - HABILITAÇÃO 

DATA: 23-09-2019 - HORA: 09:00 

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

desenvolvimento de sites para reformulação dos portais do SESI e do SENAI. 

 

Razão social da licitante: 

 

 

 

SENAI - SESI  

COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE CONJUNTO Nº 45/2019 

ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 

DATA: 23-09-2019 - HORA: 09:00 

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

desenvolvimento de sites para reformulação dos portais do SESI e do SENAI. 

 

Razão social da licitante: 

 

 

4.1.1 - Os envelopes também poderão ser enviados através dos CORREIOS ou entregues à 

comissão de licitação por protocolo, quando assim preferir o licitante. 

 

4.2 – NO ENVELOPE "A" (HABILITAÇÃO), a empresa licitante deverá enviar os seguintes 

documentos apresentados em cópias simples autenticados em cartório ou acompanhados de suas 

respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão de Licitação, exceto aqueles obtidos 

pela INTERNET: 

 

4.2.1 - Habilitação jurídica 

a) Registro Comercial e suas alterações (Declaração de Firma Individual ou Contrato Social), 

devidamente registrados; 
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4.2.2 - Qualificação técnica 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 

da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, 

de direito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviços de mesma 

natureza ao objeto licitado. 

b) Comprovação e que a empresa está estabelecida no mercado há pelo menos 03 (três) anos. 

 

4.2.3 - Regularidade fiscal 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto; 

c) Prova de regularidade para com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou sede do 

licitante (certidões negativas de débito); 

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à 

Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados. 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei. 

 

4.3 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA COMERCIAL) deverá conter: 

Proposta de preço, redigida em português, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita 

nem apresentar rasuras, emendas, devendo ser redigida ou impressa em meio eletrônico, em uma 

via, sendo todas as páginas rubricadas e a última assinada pelo representante legal, e com os 

seguintes requisitos: 

a) - Valor de cada item e valor global da proposta; 

b) – Nos valores constantes da proposta já estão computados todos os custos decorrentes da 

prestação de serviços objeto desta licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, 

previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de pessoal e de bens, se 

houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente nesta contratação. 

c) - A validade da proposta não deverá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data 

fixada no preâmbulo deste Edital; 

d) – Condições de pagamento: em doze parcelas, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao 

da prestação dos serviços, mediante apresentação das 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. 
e) – prazo de execução: será no período de 12 meses. 

 

OBS.: AS PROPOSTAS PODERÃO SER APRESENTADAS, CONFORME 

DISPOSTO NO ANEXO III, DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

COMERCIAIS, DEVIDAMENTE PREENCHIDA, REDIGIDA DE FORMA 

CLARA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS E 

DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA 

LICITANTE. 
 

4.3 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.  
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5.0 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  

 

5.1 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes da 

"Documentação" e da "Proposta" até o dia, horário e no local fixados no preâmbulo deste edital; 

 

5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação no certame de licitante retardatário, a não 

ser como ouvinte; 

 

5.3 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "documentação" e 

"proposta", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final do 

CONVITE; 

 

5.4 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença dos 

interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a 

qual deverá ser rubricada pelos representantes legais dos licitantes presentes; 

 

5.5 - Abertos os envelopes referentes à "Documentação", 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 o nome das empresas habilitadas e das 

inabilitadas; 

 

5.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos no envelope 

"Documentação", ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste CONVITE, ou com 

irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior; 

 

5.7 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, 

eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, estas serão 

consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão previamente convocada pela 

comissão sendo designado dia, hora e local; 

 

5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos 

pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes "Proposta"; 

 

5.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas 

propostas sob guarda da Comissão de Licitação devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos 

seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.9 - Após a abertura dos envelopes "Documentação", os demais, contendo as propostas, serão 

abertos; 

 

5.9.1 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 

direito de interposição de recurso; ou 

 

5.9.2 - depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso, 

ou 

 

5.9.3 - depois de dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto; 

 

5.10 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" 

em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 

apresentadas com os requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 
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fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento 

dos trabalhos; 

 

5.11 - A abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" será realizada em sessão pública, da 

qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.1 - consideradas as ressalvas contidas neste ato convocatório, qualquer reclamação deverá ser 

feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.2 - a inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes; 

 

5.12 - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertos os envelopes "Propostas", não 

caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

 

5.13 - De acordo com o Art. 16º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, será 

facultado à Comissão de Licitações, abrir primeiramente os envelopes de propostas, classificando os 

proponentes, e só então abrir o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. 

Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais recursos 

interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação 

seja declarado vencedor. 

 

06 - DO JULGAMENTO 

 

6.1 - No julgamento da presente licitação, levar-se-á em conta o interesse do SENAI/SESI, no 

critério de menor preço global.  

 

6.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, se fará, obrigatoriamente, um sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados. Vedado qualquer outro processo. 

 

6.3 – 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 Licitações e Contratos do SENAI/SESI, em seu Art. 14, inciso IV. 

 

6.4 – A licitante adjudicada firmará contrato com o SENAI e com o SESI, conforme minuta de 

contrato constante no anexo II deste edital. 

 

07 - DO PREÇO 

 

7.1 – Os serviços, objeto da presente licitação serão fornecidos pelo preço apresentado na proposta 

da licitante vencedora, o qual será descrito em reais. 

 

08 - DO PAGAMENTO 

 

8.1 - O pagamento será efetuado em doze parcelas, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao 

da prestação dos serviços, mediante apresentação das 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. 
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8.2 – As 12 (doze) parcelas serão divididas da seguinte forma: 04 (quatro) parcelas iguais referentes 

aos quatro meses de migração dos sites e 08 (oito) parcelas iguais referentes aos oito meses 

restantes do contrato para manutenção, implementação e correção de possíveis funcionalidades. 

 

09 – DOS RECURSOS 

 

9.1 – Do resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, no prazo 

de 02 (dois) dias úteis, dirigido aos Diretores Regionais do SENAI/SESI, por intermédio da 

Comissão de Licitações; 

 

9.2 - A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso 

interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que ocorrerá da comunicação da 

interposição do recurso. 

 

9.3 – Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais ou por quem estes delegarem 

competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

10 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1 – Após, formalizada a entrega das propostas, não será permitido quaisquer adendos, 

acréscimos ou retificações aos mesmos. 

10.2 - Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação relativa ao presente Convite. 

10.3 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Convite, cuja inobservância 

constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 

10.4 - Não será classificada a licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão de 

contrato anteriormente celebrado com o SENAI/SESI, e tenha sido aplicada qualquer das penas 

previstas no Art. 31, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/SESI, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

10.5 - No caso de necessidade de alteração deste Convite, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a 

partir do aviso inicial e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

10.6 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser obtidos 

pessoalmente ou por escrito à Comissão de Licitações. 

10.7 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

10.8 - A participação da interessada implica na aceitação plena de todos os termos e condições 

descritas neste convite, independentemente de menções diversas contidas em sua proposta. 

10.9 - A critério do SENAI/SESI, este CONVITE poderá ser cancelado, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, ou ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao 

interesse do SENAI/SESI, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta não cabendo por isso qualquer tipo de indenização para o(s) 

vencedor(es). 

 

10.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 

 

Maceió, 13 de setembro de 2019. 

 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
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CONVITE CONJUNTO N° 45/2019 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
JUSTIFICATIVA. 

 

Construído em 2013, o sistema de gerenciamento dos sites do SESI e do SENAI 

necessita passar por alterações e atualizações para atender as novas estruturas de 

mercado e os sistemas legados que hora foram atualizados ou substituídos. Com a 

constante evolução das tecnologias é primordial que a arquitetura sob a qual os 

portais foram construídos sejam revistos e reconstruídos com ferramentas e 

linguagens de programação atuais, além de recursos de marketing digital que hoje são 

imprescindíveis para o sucesso digital de instituições SESI/SENAI. 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS. 

 

1. OBJETO 
 

1.1. Contratação de empresa para migração, criação e atualização dos sites do 

SESI/SENAI de Alagoas.  

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

2.0. Todas as funcionalidades dos sites deverão estar contempladas no projeto, 

CONFORME AS PÁGINAS LISTADAS. 

 

SESI (http://al.sesi.com.br): 

http://al.sesi.com.br/atestado-de-capacidade-tecnica 

http://al.sesi.com.br/agendarconsultas 

http://al.sesi.com.br/seja-nosso-fornecedor 

http://al.sesi.com.br/contato 

http://al.sesi.com.br/vagas-rh 

http://al.sesi.com.br/matriculas-educacao-basica-2019 

http://al.sesi.com.br/oportunidade 

http://al.sesi.com.br/contato-transparencia 

http://al.sesi.com.br/gratuidade 

http://al.sesi.com.br/unidades-no-estado 

http://al.sesi.com.br/licitacoes-e-editais 

http://al.sesi.com.br/dados-de-infraestrutura 

http://al.sesi.com.br/contratos-e-convenios 

http://al.sesi.com.br/duvidas-frequentes 

http://al.sesi.com.br/transparencia 

http://al.sesi.com.br/videos 

http://al.sesi.com.br/inscricao 

http://al.sesi.com.br/matriculas-abertas 
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http://al.sesi.com.br/cursos 

http://al.sesi.com.br/programas 

http://al.sesi.com.br/historia 

http://al.sesi.com.br/missao-visao-valores-e-negocios 

http://al.sesi.com.br/conselho 

http://al.sesi.com.br/equipe-executiva 

http://al.sesi.com.br/servicos 

http://al.sesi.com.br/noticias 

http://al.sesi.com.br/eventos 

http://al.sesi.com.br/unidades 

http://al.sesi.com.br/contato-1 

http://al.sesi.com.br/publicacoes 

 

SENAI (http://al.sesi.com.br): 

http://al.senai.br/atestado-de-capacidade-tecnica 

http://al.senai.br/seja-nosso-fornecedor 

http://al.senai.br/edital-gratuidade-qualificacao-profissional-2019 

http://al.senai.br/contato 

http://al.senai.br/missao-visao-valores-e-negocios 

http://al.senai.br/conselho 

http://al.senai.br/vagas-rh 

http://al.senai.br/inscricao-desvendar 

http://al.senai.br/oportunidade 

http://al.senai.br/gratuidade 

http://al.senai.br/dicionarios-online 

http://al.senai.br/contato-transparencia 

http://al.senai.br/duvidas-frequentes 

http://al.senai.br/unidades-no-estado 

http://al.senai.br/trabalhe-conosco 

http://al.senai.br/contratos-e-convenios 

http://al.senai.br/dados-de-infraestrutura 

http://al.senai.br/licitacoes-e-editais 

http://al.senai.br/ebooks 

http://al.senai.br/bases-de-dados 

http://al.senai.br/comutacao-bibliografica 

http://al.senai.br/guia-de-acesso-ao-pergamum 

http://al.senai.br/normalizacao 

http://al.senai.br/inscricao 

http://al.senai.br/servicos-1 

http://al.senai.br/regulamento-nit 

http://al.senai.br/periodicos-online 

http://al.senai.br/biblioteca 

http://al.senai.br/transparencia 

http://al.senai.br/naiv 

http://al.sesi.com.br/publicacoes
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http://al.senai.br/agenda-naiv 

http://al.senai.br/area-do-cliente 

http://al.senai.br/cursos 

http://al.senai.br/publicacoes-aprendizagem-industrial 

http://al.senai.br/cooperacao-tecnica-e-tecnologica-construcao-civil 

http://al.senai.br/como-solicitar-atendimento 

http://al.senai.br/cadastro-empresa 

http://al.senai.br/programas-e-cursos 

http://al.senai.br/atores-e-atribuicoes 

http://al.senai.br/diferencial-do-senai-alagoas 

http://al.senai.br/a-aprendizagem-industrial-perguntas-e-respostas-empresa 

http://al.senai.br/aprendizagemindustrial 

http://al.senai.br/aprendiz-cadastro 

http://al.senai.br/a-aprendizagem-industrial-perguntas-e-respostas-aprendiz 

http://al.senai.br/forum 

http://al.senai.br/bancoprofissionais 

http://al.senai.br/ead 

http://al.senai.br/sobre-o-senai 

http://al.senai.br/newsletter 

http://al.senai.br/historia 

http://al.senai.br/indicadores-e-estatisticas 

http://al.senai.br/equipe-executiva 

http://al.senai.br/campanha-institucional 

http://al.senai.br/centro-de-eventos-locacao-de-espacos 

http://al.senai.br/unidades 

http://al.senai.br/canal-da-industria 

http://al.senai.br/agenda-de-eventos 

http://al.senai.br/publicacoes 

http://al.senai.br/inova-senai 

http://al.senai.br/mundo-senai 

http://al.senai.br/olimpiada-do-conhecimento 

http://al.senai.br/programa-senai-de-acoes-inclusivas 

http://al.senai.br/contato-1 

http://al.senai.br/nucleo-de-inovacao-e-design 

http://al.senai.br/solucoes-didaticas 

http://al.senai.br/nucleo-de-recursos-didaticos 

http://al.senai.br/cursos-de-curta-duracao 

http://al.senai.br/cursos-tecnicos 

http://al.senai.br/cursos-a-distancia-ead 

http://al.senai.br/pronatec-cursos-gratuitos 

http://al.senai.br/certificacao-de-pessoas 

http://al.senai.br/biblioteca-digital 

http://al.senai.br/alunos-e-professores 

http://al.senai.br/noticias 
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http://al.senai.br/programas 

http://al.senai.br/matriculas-abertas 

http://al.senai.br/videos 

http://al.senai.br/servicos 

http://al.senai.br/eventos-tecnicos 

http://al.senai.br/consultorias 

 

2.1. Criação de website e integração com as mídias sociais com objetivo de 

aumentar page views do site, bem como a comunidade virtual e melhorar a 

divulgação dos serviços das entidades SESI/SENAI, assim como o engajamento 

virtual com o público das instituições supracitadas. 

2.1.1 A criação do website deverá seguir o padrão de comunicação visual do 

SESI/SENAI. 

2.1.2 Os textos e imagens serão fornecidos pelo SESI/SENAI. A contratada 

deverá sugerir mudanças nos textos e imagens de modo a adequar o site aos objetivos 

de aumento de page views e engajamento da comunidade virtual. 

2.1.3 O cronograma de criação do website será estabelecido em conjunto com a 

equipe de Tecnologia da FIEA. 

2.1.4 A equipe designada pelo SESI/SENAI deverá receber treinamento 

específico para a alimentação dos conteúdos do site, de modo a prover a autonomia 

de gestão dos conteúdos da instituição. 

2.1.5. O design do site deverá ser responsivo. 

2.1.6. O novo site deverá integrar, em sua programação, todas as mídias sociais 

atuais das Instituições que compreendem ao SESI/SENAI. 

2.2. Manutenção do website: a contratada deverá prover, durante o período do 

contrato, a manutenção do website no que se refere a: correção de erros de 

programação; upload de conteúdos dinâmicos e estáticos (texto, imagem) quando 

solicitado; criação de novas páginas ou extinção de páginas, quando solicitado. 

2.3  O uso do CMS (Sistema de Gerenciamento de Conteúdo)  deverá ser na 

plataforma wordpress, com PHP 7 ou superior. 

2.4 Banco de dados SQLSERVER;   

2.5 Estrutura de programação SEO (Search Engine Optimization) para melhor 

indexação de cada página do site nos mecanismos de pesquisas, incluindo: 

monitoramento de erros 404 em tempo real, integração do site com todas as mídias 

sociais. 

 

3.  DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3.1. O desenvolvimento do trabalho será acompanhado por funcionários do 

SESI/SENAI, que serão responsáveis pelo envio das informações necessárias para a 

realização do projeto; 

3.2. Todo conteúdo a ser atualizado, sejam informações, fotos ou imagens, 

passará por aprovação da Direção de Marketing do SESI/SENAI, antes de entrar no 

ar para visualização pública. 
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4. PEDIDO DE SERVIÇOS 

4.1  O prestador de serviços irá responder aos incidentes relacionados ao serviço e 

/ ou pedidos apresentados pelo Cliente, dentro dos seguintes prazos estabelecidos: 

 

 Uma (1) hora (durante o horário comercial) para questões classificadas como 

críticas; 

 Duas (2) horas (durante o horário comercial) para questões classificadas como 

alta prioridade; 

 Quatro (4) horas (durante o horário comercial) para questões classificadas 

como prioridade média; 

 Oito (8) horas (durante o horário comercial) para questões classificados como 

baixa prioridade; 

 Vinte e quatro (24) horas (durante o horário comercial) para uma solicitação de 

serviço geral. 

 

5. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

5.1. A Migração dos Sites deverá ser realizada dentro de um prazo de 120 dias, 

a partir da assinatura do contrato. 

5.2. O prazo de vigência de 12(doze) meses, sendo 4 (quatro) meses para 

migração dos sites, e os meses restantes para implementação E correção de 

possíveis funcionalidades.  

5.3. No caso de não renovação de contrato após o período acima, e, no caso de 

a proposta conter o uso de plataformas/interfaces que sejam de propriedade da 

empresa Contratada, ela deverá apresentar planos de como será feita a migração para 

uma plataforma gratuita, bem como apresentar 

planos de manutenção somente da referida ferramenta, bem como realizar a migração 

completa de todo conteúdo que esteja sob sua responsabilidade durante a vigência 

desse contrato. 

 

6. DA FORMA DE ANÁLISE DA PROPOSTA 
 

6.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor 

preço; para avaliação da metodologia, pede-se o envio de proposta detalhada com 

especificações e cronograma. 

 

7. DA EMPRESA 
7.1. Empresa deve estar estabelecida no mercado há pelo menos 3 anos. 

7.2. A empresa deve comprovar, através de atestados de capacidade técnica, a 

prestação de serviços similares ou iguais para outros clientes. 
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CONVITE CONJUNTO N° 45/2019 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE SITES PARA 

REFORMULAÇÃO DOS PORTAIS DO SESI E DO SENAI 

QUE CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

SESI, O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI E A EMPRESA ( .................. ). 

 

CONTRATANTES: 

 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional de Alagoas SESI/AL, 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, cadastrado no CPF nº 038.849.024-15 e RG nº 

114175 SSP/AL. 

 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional de 

Alagoas – SENAI/AL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 

03.798.361/0001-13, estabelecido na Avenida Fernandes Lima, 385, 2º 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. 

 

CONTRATADA: 

___________________, estabelecida na Rua ________________, nº____, bairro_______, na 

cidade de_______ (UF), CEP_______, fone __ ______, inscrita no CNPJ sob o nº ________, 

inscrição municipal nº ______, que neste ato é representada por__________, cargo/função_______, 

portador do RG nº_______ e CPF nº_______. 

 

As partes acima resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços decorrente do 

procedimento licitatório conjunto (SESI/SENAI) realizado na modalidade Convite nº 45/2019, do 

tipo Menor Preço Global, o qual se regerá pelos termos do Edital de Licitação e seus Anexos, pelo 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, que foram publicados no DOU de 

16/09/98, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/01, 11/11/03, 24/02/06 e 11/05/2011, 

neste ato denominados CONTRATANTES e CONTRATADA, respectivamente, bem como pela 

proposta da CONTRATADA apresentada no mencionado Edital, tudo de acordo com as cláusulas e 

condições deste instrumento. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de sites para 

reformulação dos portais do SESI e do SENAI, pelo período de 12 meses, pela 

CONTRATADA aos CONTRATANTES, com estrita observância das especificações 

provenientes do edital do Convite Conjunto n° 45/2019 e seus anexos.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - Os serviços objeto do presente instrumento serão executados nas dependências dos 

CONTRATANTES, no Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, situado na Avenida 

Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

3.1 - Executar todos os serviços objeto deste contrato, em perfeita obediência ao que estipula o 

mesmo, bem como as normas internas dos CONTRATANTES; 

 

3.2 – Pagar pontualmente os salários de seus empregados envolvidos na execução do objeto deste 

contrato; promover aos recolhimentos do FGTS e das contribuições previdenciárias e manter sob 

sua exclusiva responsabilidade, seguro saúde, seguro acidentes e de vida ou outros tipos de seguros 

feitos obrigatoriamente por empregadores para seus empregados; 

 

3.3 - A CONTRATADA obriga-se a registrar os seus empregados que prestarão os serviços ora 

contratados, ficando expressamente esclarecido que a CONTRATADA é a única empregadora dos 

mesmos, ficando certo que inexiste vínculo de qualquer natureza dos seus empregados com os 

CONTRATANTES; 

 

3.4 – Manter o sigilo de todas as atividades desenvolvidas pelos CONTRATANTES, conforme 

estabelece o artigo 12 do Regulamento para Salvaguardo dos Sigilosos.   

 

3.5 – Entregar aos CONTRATANTES sempre que solicitado, todos os documentos que atestam a 

sua regularidade social, previdenciária e fiscal.  

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

 

4.1 - Fornecer, em tempo hábil, todas as especificações e informações necessárias à execução dos 

serviços objeto deste contrato; 

 

4.2 – Efetuar à CONTRATADA todos os pagamentos a que esteja obrigado em razão deste 

contrato, observados seus prazos e condições;  

 

4.3 - Designar representante credenciado para acompanhar a execução dos serviços.  

 

CLÁUSULA QUINTA - TRIBUTOS 

 

5.1 – 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 fonte pagadora, descontarão dos pagamentos que efetuarem e recolherão, nos 

prazos da lei, os tributos a que estejam obrigados pela legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

6.1 - A fiscalização dos serviços que vierem a ser executados por força do presente contrato será 

exercida por um ou mais empregados dos CONTRATANTES por eles designados. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

7.1 - Pela execução dos serviços objeto do presente contrato, em perfeita obediência ao que estipula 

o mesmo, os CONTRATANTES pagarão à CONTRATADA, o seguinte: 

 

7.2 – Os CONTRATANTES pagarão 12 (doze) parcelas mensais, sendo 04 (quatro) parcelas iguais 

referentes aos quatro meses de migração dos sites e 08 (oito) parcelas iguais referentes aos oito 

meses restantes do contrato para manutenção, implementação e correção de possíveis 

funcionalidades. 

 

7.3 - No preço estabelecido para este contrato, além da remuneração da CONTRATADA, estão 

computados todos os valores correspondentes às despesas decorrentes da execução dos serviços, 

não cabendo à CONTRATADA nenhum direito de reivindicação qualquer reembolso, seja a que 

título for. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA NEGOCIAÇÃO DOS CRÉDITOS 

 

8.1 – É vedado a CONTRATADA negociar com bancos, empresas de factoring ou qualquer 

instituição financeira, inclusive pessoas físicas, todos os seus créditos decorrentes deste contrato.    

 

CLÁUSULA NONA – RETENÇÃO DE CRÉDITOS 

 

9.1 - 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 reter, 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.  

 

9.2 - 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 pelos CONTRATANTES 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 – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

10.1 - 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 PRIMEIRA – VIGÊNCIA  

 

11.1 - O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com início em (..../...../.....) e término 

em (..../...../.....), não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite 

máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIA 

 

12.1 - A CONTRATADA dar 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; 
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12.2 - Caso os CONTRATANTES entendam, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, que 

algum serviço não esteja sendo executado a contento, avisará à CONTRATADA e esta, em seguida 

corrigirá, às suas próprias expensas, quaisquer erros ou defeitos nos serviços executados. No caso 

da CONTRATADA não corrigir completamente os defeitos e erros, dentro de um prazo razoável, 

os CONTRATANTES poderão debitar os mesmos as suas expensas, cobrando se for o caso, 

posteriormente através de competente ação judicial; 

 

12.3 - Considerar-se-á como “prazo razoável” para efeito do que dispõe o item 12.2 (doze ponto 

dois) do presente contrato, aquele que for consignado pelos CONTRATANTES no aviso, por 

escrito, à CONTRATADA da necessidade da correção dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CESSÃO 

 

13.1 - 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 QUARTA – DENÚNCIA  

 

14.1 – Qualquer das partes poderá denunciar este contrato, mediante aviso prévio por escrito a outra 

parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das ações em curso, as quais 

deverão ser concluídas no prazo do aviso prévio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RESCISÃO 

 

15.1 - Qualquer das partes poderá rescindir este instrumento em caso de descumprimento de suas 

cláusulas, respondendo a parte infratora por todos os danos causados a parte inocente. Os 

CONTRATANTES poderão ainda rescindir este contrato nos casos de:  

 

15.2 - Insolvência notória, impetração de concordata, decretação de falência ou liquidação judicial 

ou extrajudicial da CONTRATADA; 

 

15.3 - O não cumprimento por qualquer das partes das disposições contratuais ora firmadas em 

decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, não constitui 

motivo de rescisão contratual;  

 

15.4 - 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; 

 

15.5 - Poderão as partes dispor acerca do presente contrato, compondo de comum acordo seus 

interesses.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO  

 

16.1 - A parte que descumprir o presente contrato ficará sujeita ao pagamento de multa à parte 

inocente, no percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo de 

responder por perdas e danos;  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO 

 

17.1 - 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 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(Empresa) 

CONTRATADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª)______________________________ 

    CPF nº 

 

2ª)______________________________ 

    CPF nº 
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CONVITE CONJUNTO Nº 45/2019 

ANEXO III - (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, CONVITE CONJUNTO N° 45/2019, declara que caso 

seja adjudicada nos itens abaixo, adotará as seguintes especificações e condições: 

a) Que os preços apresentados têm validade de 30 dias; 

b) Que conforme especificações descritas, estamos ofertando os itens abaixo discriminados, que 

atendem plenamente o disposto no instrumento convocatório: 
ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

01 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SITES PARA REFORMULAÇÃO 

DOS PORTAIS DO SESI E DO SENAI, NO PERÍODO DE 04 (QUATRO) 

MESES. 

 

02 
MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CORREÇÃO DE POSSÍVEIS 

FUNCIONALIDADES, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. 
 

 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ ....... ( ......... ). 
 

c) Que estamos ofertando os serviços na condição de pagamento: em doze parcelas, sendo 04 

(quatro) parcelas iguais referentes aos quatro meses de migração dos sites e 08 (oito) parcelas iguais 

referentes aos oito meses restantes do contrato para manutenção, implementação e correção de 

possíveis funcionalidades, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação das 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 executados no período 12 (doze) meses; 

e) Que nos preços apresentados 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 nos locais informados na 

Autorização de Fornecimento. 

  

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 

23 de setembro de 2019. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 


