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CONVITE Nº 14/2020. 

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, torna público, para conhecimento 

dos interessados, que fará realizar no dia 09 de julho de 2020 às 09 horas, no 1º andar do Edifício 

“Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes Lima 385, Farol, uma licitação 

para a contratação pelo período de 12 (doze) meses de empresa especializada para o 

desenvolvimento de Bussiness Inteligence, mapeamento, modelagem e suporte dos processos 

de saúde, modelagem e análise de negócios para construção do portal de relacionamento com 

os clientes, pessoas jurídicas e migração do ambiente do sistema SMART para nuvem e 

trabalho in loco nas plataformas ERP SMART, SOC, SOC(S+) e ORQUESTRA, na 

modalidade Convite, do tipo menor preço, que reger-se-á pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI e ainda pelas exigências do presente Edital. 

 

01– DO OBJETO 

 

1.1 - O presente CONVITE tem por objeto a contratação pelo período de 12 (doze) meses de 

empresa especializada para o desenvolvimento de Bussiness Inteligence, mapeamento, 

modelagem e suporte dos processos de saúde, modelagem e análise de negócios para 

construção do portal de relacionamento com os clientes, pessoas jurídicas e migração do 

ambiente do sistema SMART para nuvem e trabalho in loco nas plataformas ERP SMART, 

SOC, SOC(S+) e ORQUESTRA, conforme especificações e quantitativo constantes da tabela 

abaixo: 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, SUPORTE 

E IMPLANTAÇÃO EM SISTEMAS DE SAÚDE E BUSINESS 

INTELIGENCE. 

 

ATIVIDADES: 

 DESENVOLVIMENTO DE DASHBOARDS E QUERYS PARA 

BUSINESS INTELIGENCE COM FOCO EM LINGUAGEM DAX. 

 DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE DADOS: MSSQL 

SERVER. 

 DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES INTEGRADAS ÀS 

SOLUÇÕES SMART; 

 MODELAGEM DOS PROCESSOS DO SISTEMA SMART; 

 SUPORTE A USUÁRIOS DOS SITEMAS DE SAÚDE, SOC E S+; 

 DESENVOLVER AS ATIVIDADES IN LOCO (CASA DA 

INDÚSTRIA) 

 ENTREGA DE RELATÓRIOS MENSAIS COM AS ATIVIDADES 

E RESULTADOS REALIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS NO MÊS CORRENTE. 

 

MSSQL SERVER e MySQL 

 

 DESENVOLVIMENTO SOBRE A ARQUITETURA GERAL DO 

BANCO DE DADOS; 

 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUÇÕES SQL; 

 DESENVOLVIMENTO DE MODELAGEM, EXTRAÇÃO E 

MANIPULAÇÃO DE DADOS; 

 EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE DADOS; 

 DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS DE STARTUP E 

SHUTDOWN DO BD E PRINCIPAIS PARÂMETROS DE 

HORA DE 

TRABALHO 
2.400 
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INICIALIZAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DO BD; 

 DESENVOLVIMENTOS BÁSICOS DE GERENCIAMENTO DE 

USUÁRIOS, ROLES E OBJETOS DO BD (TABELAS, ÍNDICES, 

CONSTRAINTS, VIEW, TRIGGERS, ETC.); 

 DESENVOLVIMENTOS BÁSICOS DE PROGRAMAÇÃO EM 

LINGUAGEM DO SGBD; 

 DESENVOLVIMENTO EM TRANSACT SQL; 

 GERAÇÃO DE RELATÓRIOS; 

 DESENVOLVIMENTO EM SQLSERVER DA VERSÃO 2008R2 

OU SUPERIOR.     

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

 

O TÈCNICO DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES CAPACITAÇÕES: 

 

 CERTIFICADO EM BPM & BPMN; 

 CERTIFICADO EM POWERBI; 

 CERTIFICADO EM SQL SERVER; 

 CERTIFICADO EM LINUX. 

 

O TÉCNICO DEVERÁ TER EXPERIENCIA DE NO MÍNIMO 03 ANOS NA ÁREA DE 

TECNOLOGIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. 

 

OBS.: EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE DE VERBA DO PROJETO, O 

VALOR DA CONTRATAÇÃO ESTÁ LIMITADO A R$ 55.368,00 

(CINQUENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E OITO 

REAIS). 
 

1.2 - Os serviços serão prestados no seguinte endereço: 

Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, Avenida Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, 

Alagoas. 

 

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

orçamentária nº 31010620.   

 

02 – DO RECEBIMENTO 

 

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

sessão pública a ser realizada no 1º andar do Edifício Casa da Indústria “Napoleão Barbosa”, 

situado na Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió – Alagoas, até às 09 horas do dia 09 de 

julho de 2020.  

 

2.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o 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 
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particular, inclusive devendo ser outorgada pela pessoa responsável de conformidade com o 

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

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

Comercial, em ambos os casos, as documentações deverão ser apresentadas à Comissão Permanente 

Única de Licitação previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes 

relacionados no item 04 (quatro) do edital. 

 

3.2 – 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.  

 

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, devendo sobre o envelope constar, 

além da razão social do interessado, a seguinte identificação: 

 

 

 SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 14/2020 

 ENVELOPE "A" – HABILITAÇÃO  

 DATA: 09-07-2020 - HORA: 09:00 

OBJETO: contratação pelo período de 12 (doze) meses de empresa especializada para o 

desenvolvimento de Bussiness Inteligence, mapeamento, modelagem e suporte dos processos 

de saúde, modelagem e análise de negócios para construção do portal de relacionamento com 

os clientes, pessoas jurídicas e migração do ambiente do sistema SMART para nuvem e 

trabalho in loco nas plataformas ERP SMART, SOC, SOC(S+) e ORQUESTRA. 

 

Razão social da licitante: 

e-mail: 
 

 

 

  SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 14/2020 

  ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 

  DATA: 09-07-2020 - HORA: 09:00 

 OBJETO: contratação pelo período de 12 (doze) meses de empresa especializada para o 

desenvolvimento de Bussiness Inteligence, mapeamento, modelagem e suporte dos processos 

de saúde, modelagem e análise de negócios para construção do portal de relacionamento com 

os clientes, pessoas jurídicas e migração do ambiente do sistema SMART para nuvem e 

trabalho in loco nas plataformas ERP SMART, SOC, SOC(S+) e ORQUESTRA. 

 

Razão social da licitante: 

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

Comissão de Licitação através de 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. A Comissão Permanente 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: 

 

4.2.1 - Habilitação jurídica 

a) Registro Comercial e suas alterações (Ato Constitutivo, Estatuto, Declaração de Firma Individual 

ou Contrato Social) devidamente registrados no órgão competente; 

 

4.2.2 – Qualificação técnica 

a) Experiência mínima do técnico: a empresa deverá apresentar certificados e/ou diplomas 

com as Qualificações Técnicas a seguir: 

 

 CERTIFICADO EM BPM & BPMN; 

 CERTIFICADO EM POWERBI; 

 CERTIFICADO EM SQL SERVER; 

 CERTIFICADO EM LINUX. 

 COMPROVAÇÃO DE TER EXPERIÊNCIA DE NO MÍNIMO 03 ANOS NA ÁREA 

DE TECNOLOGIA EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

 

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 débitos); 

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 ou entrelinhas, devendo ser impressa em uma 

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

seguintes requisitos: 

a) - Proposta de preços detalhando o objeto licitado; 

b) - Valor da hora de trabalho e valor total da proposta; 

c) – Nos preços apresentados na proposta, deverão estar incluídos todos os tributos e seguros. Não 

será considerado o item da proposta que apresentar qualquer possibilidade de acréscimo ao preço 

apresentado; 

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

fixada no preâmbulo deste Edital; 
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e) – Condições de pagamento: 12 (doze) parcelas mensais, correspondentes ao número de horas 

efetivamente trabalhadas em cada mês, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de boleto 

bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federa CEF ou 

no Banco do Brasil. 

f) – Prazo de execução dos serviços: 12 meses. 

 

OBS.: AS PROPOSTAS PODERÃO SER APRESENTADAS, CONFORME DISPOSTO NO 

ANEXO II, DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES COMERCIAIS DEVIDAMENTE 

PREENCHIDA, REDIGIDA DE FORMA CLARA, SEM EMENDAS, RASURAS OU 

ENTRELINHAS E DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA 

LICITANTE. 

 

4.4 - 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.  

 

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 da 

licitação; 

 

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 inabilitadas, não se admitindo complementação posterior; 

 

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

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

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

em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 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"; 
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5.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas 

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

seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

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

abertos; 

 

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

direito de interposição de recurso; ou 

 

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

ou 

 

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

 

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

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

apresentadas com os requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 

fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento 

dos trabalhos; 

 

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

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

representantes legais das licitantes presentes; 

 

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

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

 

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

subseqüentes; 

 

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, 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 SESI, no critério de 

menor preço.  

 

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. 
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6.3 – Após o julgamento do certame, o seu resultado será submetido ao Diretor Regional do SESI 

para homologação e posterior adjudicação conforme determina o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI, em seu Art. 14, inciso IV. 

 

6.4 – A licitante adjudicada firmará contrato com o SESI, conforme minuta constante no anexo I 

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 12 (doze) parcelas mensais, correspondentes ao número de 

horas efetivamente trabalhadas em cada mês, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente ao da 

prestação dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal. O pagamento será realizado através de 

boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal 

CEF ou no Banco do Brasil. 

 

8.2 – Para que os pagamentos sejam efetuados, a CONTRATADA deverá estar em situação regular 

junto às Fazendas Estadual e Municipal, à Fazenda Nacional e ao FGTS, devendo apresentar as 

certidões de regularidade. 

 

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 ao Diretor Regional do 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 pelo Diretor Regional ou por quem este delegar 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 SESI, e tenha sido aplicada qualquer das penas previstas no 
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Art. 31, do Regulamento de Licitações e Contratos do 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 SESI, este CONVITE poderá ser cancelado, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado, ou ser revogada se for considerada inoportuna ou inconveniente ao 

interesse do 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, 01 de julho de 2020. 

 

 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
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CONVITE Nº 14/2020 

ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO 
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE BUSINESS 

INTELIGENCE, SUPORTE E IMPLANTAÇÃO EM 

SISTEMAS DE SAÚDE QUE CELEBRAM O SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI E (XXXX). 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE 

ALAGOAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-30, com 

sede no 3º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes 

Lima 385, Farol, CEP: 57.055-000, Maceió, Alagoas, neste ato representada por seu Diretor 

Regional, o industrial JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro 

civil, cadastrado no CPF nº 038.849.024-15, RG nº 114175 SSP/AL, doravante denominado 

CONTRATANTE e (nome da empresa), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 

nº (  ), estabelecida na (endereço completo), neste ato representada por seu (representante legal), 

(qualificação), doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar este instrumento 

particular de prestação de serviços de desenvolvimento de Business Inteligence e suporte e 

implantação em sistemas de saúde, o qual se regerá pelas cláusulas abaixo indicadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 

 

1.1- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços em desenvolvimento de Bussiness 

Inteligence, mapeamento, modelagem e suporte dos processos de saúde, modelagem e análise 

de negócios para construção do portal de relacionamento com os clientes, pessoas jurídicas e 

migração do ambiente do sistema SMART para nuvem e trabalho in loco nas plataformas 

ERP SMART, SOC, SOC(S+) e ORQUESTRA, sendo um programador com jornada de 40 horas 

semanais, pelo período de 12 meses, pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, com estrita 

observância das especificações provenientes do edital do Convite n° 14/2020 e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

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

CONTRATANTE, 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 do CONTRATANTE; 

 

3.2 – Pagar pontualmente os salários de seu empregado envolvido 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 o seu empregado que prestará os serviços ora 

contratados, ficando expressamente esclarecido que a mesma é a única empregadora do mesmo, 

ficando certo que inexiste vínculo de qualquer natureza do empregado com o CONTRATANTE; 



 

 

 

 

 SESI - Serviço Social da Indústria                                   Ed. Casa da Indústria                                                                  CNPJ:  03.798.336/0001-30 

Departamento Regional de Alagoas                           Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                                               PABX: (82) 2121-3000 

Email: sesial@al.senai.br                                       CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas                                                             FAX:   (82) 2121-3023 

 

10 

3.4 – Manter o sigilo de todas as atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE, conforme 

estabelece o artigo 12 do Regulamento para Salvaguardo dos Sigilosos.   

 

3.5 – Entregar ao CONTRATANTE sempre que solicitado, todos os documentos que atestam a sua 

regularidade social, previdenciária e fiscal.  

 

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

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. O CONTRATANTE, na 

qualidade de fonte pagadora, descontará do pagamento que efetuar e recolherá, nos prazos da lei, os 

tributos a que esteja obrigado 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 do CONTRATANTE por ele designados. 

 

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, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o seguinte: 

 

7.2 – O CONTRATANTE pagará 12 (doze) parcelas mensais, correspondentes ao número de horas 

efetivamente trabalhadas em cada mês, sendo a hora de trabalho no valor de R$ (XXXX), até o dia 

10 (dez) do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação das respectivas 

notas fiscais, bem como das fotocópias da folha de pagamento, guias de recolhimento das 

contribuições previdenciárias e FGTS, referentes ao mês anterior ao da prestação dos serviços, 

devidamente quitados. O não atendimento pela CONTRATADA desta obrigação importará na 

suspensão do pagamento, sem que caiba a ela qualquer indenização, seja a que título for;  

 

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. 
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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 o CONTRATANTE venha a ser demandado 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 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 – 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 pelo CONTRATANTE, serão 

executados de maneira correta e com a melhor técnica, responsabilizando-se pela solidez e 

segurança dos mesmos; 

 

12.2 - caso o CONTRATANTE entenda, 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, o 

CONTRATANTE poderá 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 pelo CONTRATANTE no aviso, por escrito, 

à CONTRATADA da necessidade da correção dos serviços. 
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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. O 

CONTRATANTE poderá 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;  

 

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.  
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Maceió, .......... de ................................ de 2020. 

 

 

JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE 

Diretor Regional do SESI 

CONTRATANTE 

 

 

XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª)_________________________________ 

    CPF nº 

 

 

2ª)_________________________________ 

    CPF nº 
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CONVITE Nº 14/2020 

ANEXO II – (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 
 

Ao SESI-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 N° 14/2020, 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 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 

DESENVOLVIMENTO DE BUSSINESS 

INTELIGENCE, MAPEAMENTO, 

MODELAGEM E SUPORTE DOS PROCESSOS 

DE SAÚDE, MODELAGEM E ANÁLISE DE 

NEGÓCIOS PARA CONSTRUÇÃO DO PORTAL 

DE RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES, 

PESSOAS JURÍDICAS E MIGRAÇÃO DO 

AMBIENTE DO SISTEMA SMART PARA 

NUVEM E TRABALHO IN LOCO NAS 

PLATAFORMAS ERP SMART, SOC, SOC(S+) E 

ORQUESTRA, SENDO UM PROGRAMADOR 

COM JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS, 

PELO PERÍODO DE 12 MESES 

HORA DE 

TRABALHO 
2.400   

c) Que estamos ofertando o item na condição de pagamento: em 12 (doze) parcelas mensais, 

correspondentes ao número de horas efetivamente trabalhadas em cada mês, até o dia 10 (dez) do 

mês subseqüente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais. O 

pagamento será realizado através de boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do 

fornecedor, na Caixa Econômica Federal CEF ou no Banco do Brasil; 

d) Que os serviços serão executados em até 12 (doze) meses, de acordo com a definição em contrato 

da data de início. Os serviços serão realizados no Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, 

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

e) Que no preço apresentado estão inclusas: 

 

* todas as despesas com custos decorrentes do contrato, inclusive os de seguros, trabalhistas, 

previdenciários, tributários e fiscais e os relativos a frete e quaisquer outros que decorram da 

execução do objeto contratado, e que não solicitaremos nenhum tipo de reembolso; 

 

* todas as despesas necessárias para perfeita entrega do objeto licitado no local informado na 

Autorização de Serviços. 

 

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

 

09 de julho de 2020. 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 


