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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 

Processo PRO-29618/2016 

Abertura: 23/11/2016 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040
Fones: (61) 3317-8968 
 
INSTITUTO EUVALDO LODI 
33.938.861/0001-74, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública 
Cotação Prévia de Preço do tipo MENOR PREÇO
serviços de consultoria, Convê
Comércio Exterior - MDIC, de acordo com as disposições gerais da Lei 8.666/93,
específicas da Portaria Interministerial n
2008. 
 
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação até 
as 18h do dia 18/11/2016, no SBN, Edi
às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do endereço eletrônico 
 
1. DO OBJETO  
 
A presente Cotação Prévia de Preços
desenvolvimento de estratégia de Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de 
Mercados nacionais e internacionais e Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa 
de Desenvolvimento de Fornecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado 
de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi 
Indústria e Comercio Exterior –
todos os seus anexos. 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar desta cotação prévia de preço
as atividades do objeto e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. 
 
2.2. Não será admitida a participação nesta Cotação P
 
a) Consórcio de pessoas jurídicas.
b) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falime
c) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 
do IEL. 

d) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, 
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus 
cônjuges ou parentes em primeiro grau
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1/2016 

 

Tipo: Menor Preço Global

Horário: 10 HORAS 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040

INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública 

do tipo MENOR PREÇO para contratação de empresa para 
Convênio nº 12/2013 com Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

MDIC, de acordo com as disposições gerais da Lei 8.666/93,
Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011 e Decreto 6.170 de 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação até 

o SBN, Edifício Roberto Simonsen, Quadra 1, Bloco C, 
às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do endereço eletrônico licitacoes@cni.org.br

Prévia de Preços tem por objeto a contratação de empresa 
desenvolvimento de estratégia de Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de 
Mercados nacionais e internacionais e Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa 

ecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado 
de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, 

– MDIC, nas condições e especificações previstas neste edital e em 

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar desta cotação prévia de preços somente pessoas jurídicas que desenvolvam 
idades do objeto e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS. 

admitida a participação nesta Cotação Prévia de Preços:  

Consórcio de pessoas jurídicas. 
Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falime
Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 

Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, soci
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus 
cônjuges ou parentes em primeiro grau. 

Tipo: Menor Preço Global 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 - Brasília (DF)               

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública 

para contratação de empresa para prestação de 
Desenvolvimento, Indústria e 

MDIC, de acordo com as disposições gerais da Lei 8.666/93, e disposições 
e Decreto 6.170 de 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação até 

1, Bloco C, 2º andar, das 9h 
licitacoes@cni.org.br. 

de empresa para o 
desenvolvimento de estratégia de Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de 
Mercados nacionais e internacionais e Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa 

ecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado 
de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de 

IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, 
, nas condições e especificações previstas neste edital e em 

somente pessoas jurídicas que desenvolvam 
idades do objeto e que atendam as exigências desta COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS.  

Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 

sociedades coligadas, 
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou diretores, 
sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e ainda seus 
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e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, 
de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos.

f) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 
da Lei nº 8.443/1992. 

 
2.3. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS e que não tenha
propostas, devidamente incluso
nº123/2006).  
 
3. DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 
 
3.1. Os interessados, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 
identificado no lado externo pelo nome da 
os seguintes conteúdos: 

 
Documentos de Habilitação
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 
NOME DA EMPRESA: (Identifica
CNPJ DA EMPRESA: 
E-MAIL:  
TELEFONE:  
 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco 
(DF) - Fones (61) 3317-8968  
  
4. DA HABILITAÇÃO 
 
4.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente 
e compatível com o objeto da presente 
 
4.2. Para os fins de habilitação, todas as 
relacionados neste tópico, na sua versão orig
ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos 
itens. 
 
4.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da 
por ocasião do credenciamento
 
4.3. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou 
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela C
Permanente de Licitação, exceto aqueles obtidos pela internet.
 
4.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.
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s empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, 
de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos.
Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta 
COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS e que não tenham sido apresentados na reunião de abertura das 
propostas, devidamente inclusos no envelope apropriado, exceto se for 

DA APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE  

, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 1 (um) envelope lacrado, opaco, 

o no lado externo pelo nome da empresa e número da Cotação Prévia de Preços

Documentos de Habilitação e Proposta de Preços 
DE PREÇOS Nº 1/2016 

: (Identificação) 

 C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040

Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
l expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente 

e compatível com o objeto da presente cotação. 

Para os fins de habilitação, todas as empresas deverão apresentar os documentos 
relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues na mesma 
ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos 

Os documentos relativos à habilitação jurídica da empresa que já tiverem sido apresentados 
asião do credenciamento ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação.

Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou 
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela C
Permanente de Licitação, exceto aqueles obtidos pela internet. 

Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.

s empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, 
de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos. 
Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido nesta 
na reunião de abertura das 

 microempresa (Lei 

, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
) envelope lacrado, opaco, 

Cotação Prévia de Preços, com 

º andar, CEP 70040-903 - Brasília 

Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 
l expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade pertinente 

s deverão apresentar os documentos 
inal ou em cópia autenticada, entregues na mesma 

ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação pelo número de cada um dos 

que já tiverem sido apresentados 
dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação. 

Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou 
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão 

Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias 
anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade. 
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4.4. A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos 
documentos apresentados pelas 
comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet.
 
4.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 
item. 
 

� HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
4.6. Para fins de habilitação jurídica, a 
 
4.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidame
 
4.6.1.1. As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) 
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, 
devidamente averbado no Registro Público competente.
 
4.6.2. Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 
atende aos requisitos da habilitação.

 
4.6.3. Declaração de Menor: de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, 
em cumprimento ao disposto no incis

 
4.6.4. Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente:
para sua habilitação no presente processo licitatório.

 
4.6.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta
 

� QUALIFICAÇÃO TÉCN
 

4.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a 
 
4.7.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta cotação
(um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
prestou ou presta satisfatoriamente serviço
O atestado deverá ser datado e assinado e
identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como

 
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão;
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

 
4.7.2. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitaçã
respectiva empresa.  
 

• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
 
4.8. Para fins de habilitação econômico
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A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos 
documentos apresentados pelas empresas, inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá ser 
comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet. 

rão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Para fins de habilitação jurídica, a empresa deverá apresentar: 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.

As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) 
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, 
devidamente averbado no Registro Público competente. 

de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 
atende aos requisitos da habilitação. 

de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, 
em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88. 

Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente: de que inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação no presente processo licitatório. 

. Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para fins de habilitação da qualificação técnica, a empresa deverá apresentar:

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
tidades e prazos com o objeto desta cotação, por meio da

(um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
prestou ou presta satisfatoriamente serviços da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a 
identificação correta do contratante e do prestador do serviço, tais como: 

Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 
Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e

o do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitaçã

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Para fins de habilitação econômico-financeira, a empresa deverá apresentar:

A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos 
, inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá ser 

rão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 

nte registrado. 

As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) 
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação respectivo, 

de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 

de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, 

de que inexistem fatos impeditivos 

deverá apresentar: 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em 
por meio da apresentação de 1 

(um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já 
da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado. 

deverá conter informações que permitam a 

Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e 
o do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação 
técnica apurada pela CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 

deverá apresentar: 
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4.8.1. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, com emissão não anterior a 90
certame. 
 

� REGULARIDADE FISCAL
 
4.9. Para fins de regularidade fiscal, a 
 
4.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ
 
4.9.2. Para atender as regras desta contratação a 
regularidade no SICAF – Sistema de Cadastra
a seguir mencionados: 
 
4.9.3. Prova de regularidade fiscal com a Faze
relativo ao domicílio ou sede da 
 
4.9.3.1. Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 
administrados, no âmbito de suas competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1.751, de 2 de outubro de 
2014). 
 
4.9.3.2. Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo 
Federal, para empresas sediadas em Brasília (DF).
 
4.9.3.3. Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 
respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades.
 
4.9.4. Certificado de Regularida
 
4.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab
apresentação da Certidão Negativa. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  A Proposta de Preços deverá
assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.
 
5.2. As empresas deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, contados da data da entrega d
 
5.3. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional 
(Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da 
inclusive os tributários e o frete, se houver.
 
5.4. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso 
prevalecerá sobre a numérica. 
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alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
ca, com emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para abertura do 

REGULARIDADE FISCAL 

Para fins de regularidade fiscal, a empresa deverá apresentar: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

Para atender as regras desta contratação a empresa deverá apresentar 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da empresa, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
ional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, no âmbito de suas competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1.751, de 2 de outubro de 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo 
Federal, para empresas sediadas em Brasília (DF). 

Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 
respectivamente, para as empresas sediadas em outras localidades. 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.

rova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab
Certidão Negativa.  

. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

deverá observar o modelo constante no Anexo III, datada, impressa e 
assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 

s deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, contados da data da entrega das mesmas.  

A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional 
(Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da 
inclusive os tributários e o frete, se houver. 

Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso 
 

alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
(noventa) dias da data prevista para abertura do 

apresentar comprovação de 
mento Unificado de Fornecedores ou os documentos 

nda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, 
, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-
ional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas 

administrados, no âmbito de suas competências. (Portaria PGFN/RFB Nº 1.751, de 2 de outubro de 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito 

Certidão Negativa do ICMS e/ou ISS, se houver, com as Fazendas Estadual e Municipal, 

de do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 

rova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

datada, impressa e 

s deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) 

A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional 
(Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da empresa, 

Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso 
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5.5. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 
neste Item. 
 
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS P
 
6.1. Será aberto o envelope contendo a Proposta e os documentos de 
rubricados por todos os presentes. 
 
6.2. As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO, não podendo ultrapassar o 
máximo estimado em R$ 100.000,00
habilitação. 
 
6.3. Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
disponível no site www.portaldaindustria.com.br/licitacoes
os participantes por e-mail. Os documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis 
publicamente na sede do IEL.  
 
6.4. Caso nenhuma empresa consiga atender os critérios mínimos s
proposta, a Comissão de Licitações estabelecerá outra data e comunicará aos participantes. 
 
6.5. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente por 
sorteio em ato público e presenci
qual todas as empresas serão convocadas. 
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes 
no mercado, ou com preço global superior ao limite
  
7. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
 
7.1. Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria 
Comissão, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por 
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida.
 
7.2. A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo
para tanto, suspender a sessão pública.
 
7.3. Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideraç
questionamento. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE 
GARANTIA. 
 
8.1. A adjudicação do objeto deste certame dar
homologação do procedimento, indicando a lic
 
8.2. O IEL convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a 
data, hora e local determinados para esse fim.
 
8.2.1. Verificada a recusa em assinar o contrato, o
obedecida à ordenação final realizada pela Comissão de Licitação.
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Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

Será aberto o envelope contendo a Proposta e os documentos de habilitação, os quais serão 
rubricados por todos os presentes.  

As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO, não podendo ultrapassar o 
100.000,00 (cem mil reais) e examinada toda a documentação de 

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
aldaindustria.com.br/licitacoes, como também será comunicada a todos 
Os documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis 
 

Caso nenhuma empresa consiga atender os critérios mínimos suficientes para adjudicação da 
proposta, a Comissão de Licitações estabelecerá outra data e comunicará aos participantes. 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente por 
sorteio em ato público e presencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a 

serão convocadas.  

Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes 
mercado, ou com preço global superior ao limite estabelecido nesta cotação. 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria 
Comissão, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por 

na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 

A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo
para tanto, suspender a sessão pública. 

Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá 

DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE 

A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente 
homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. 

convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a 
data, hora e local determinados para esse fim. 

Verificada a recusa em assinar o contrato, o IEL poderá convocar as demais licitantes,
obedecida à ordenação final realizada pela Comissão de Licitação. 

Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 

habilitação, os quais serão 

As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO, não podendo ultrapassar o valor global 
e examinada toda a documentação de 

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
, como também será comunicada a todos 

Os documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis 

uficientes para adjudicação da 
proposta, a Comissão de Licitações estabelecerá outra data e comunicará aos participantes.  

No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente por 
al, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a 

Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes 
.  

Das decisões da Comissão caberá, exclusivamente, Pedido de Reconsideração à própria 
Comissão, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por 

A Comissão analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, 

ão não caberá mais nenhum 

DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE 

á após julgamento final e consequente 

convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a 

convocar as demais licitantes, 
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8.3. O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame
abril de 2017, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por intermédio d
Termo Aditivo, caso necessário.
 
8.3.1. O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizer 
no objeto do contrato, nos termos do art. 
 
8.4. A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias 
apresentará garantia correspondente a
optando por uma das seguintes modalidades, a qual deve constar na Proposta de Preço:

a) Caução em dinheiro; 
b) Fiança bancária; 
c) Seguro garantia. 
 

8.5. A Licitante vencedora manterá a garantia de execução do contrato durante todo o prazo 
contratual, prorrogando-a, complementando
(trinta) dias à sua expiração. 
 
8.6. A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais 
diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos neste contrato.
 
8.7. A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual, desde que 
todas as obrigações tenham sido adimplidas.
 
8.8. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços após a apresentação da 
garantia contratual prevista no item 8.4.
 
9. DA VIGENCIA DO CONTRATO 
 
9.1. O prazo de vigência do contrato será contado a
2017, prorrogável dentro do prazo de vigência
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
vigência do próprio Convênio (já em fase de aprovação pelo MDIC)
 
9.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do 
Contrato ficará automaticamente 
8.666/93. 
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
10.1. Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
Convênio 12/2013, Processo nº 52001.001903/2013
o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
IEL, sob os códigos orçamentárias identificados a seguir:
 

� Unidade: 04.01.06.03
� CR: 16.3.02.01.02.01.12
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O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame, com 
, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por intermédio d

Termo Aditivo, caso necessário. 

O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizer 
no objeto do contrato, nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93. 

A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado do contrato, 

optando por uma das seguintes modalidades, a qual deve constar na Proposta de Preço:

A Licitante vencedora manterá a garantia de execução do contrato durante todo o prazo 
a, complementando-a ou substituindo-a, sempre com antecedência de 30 

garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais 
diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos neste contrato. 

A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual, desde que 
odas as obrigações tenham sido adimplidas. 

A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços após a apresentação da 
garantia contratual prevista no item 8.4. 

DA VIGENCIA DO CONTRATO  

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 
dentro do prazo de vigência do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de 
(já em fase de aprovação pelo MDIC). 

Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do 
ficará automaticamente prorrogada, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 

ORÇAMENTÁRIA  

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
, Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 793000/2013,

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC e o Instituto 
orçamentárias identificados a seguir: 

Unidade: 04.01.06.03 
.3.02.01.02.01.12 

 vigência até 17 de 
, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por intermédio de 

O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizer 

contados da data da assinatura do contrato, 
do valor total estimado do contrato, 

optando por uma das seguintes modalidades, a qual deve constar na Proposta de Preço: 

A Licitante vencedora manterá a garantia de execução do contrato durante todo o prazo 
a, sempre com antecedência de 30 

garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais 

A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual, desde que 

A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços após a apresentação da 

partir de sua assinatura até 17 de abril de 
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de 
MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de 

Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do 
, obedecido o disposto na Lei nº 

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
793000/2013, celebrado entre 
e o Instituto Euvaldo Lodi – 
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11. DAS PENALIDADES  
 
11.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nest
Cotação Prévia de Preços, para execução dos serviços, sujeitando
penalidades constantes no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
  
12.1. As obrigações entre as partes, Contratante
respectivamente, do Termo de Referência, como se aqui transcritas estivessem.
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
13.1. A participação nesta Cotação P
termos deste instrumento. 
 
13.2. Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações 
de propostas ou itens e alterações nos cálculos dos valores.
 
13.3. O IEL poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo t
revogá-la por interesse público e fato superveniente, ainda anulá
 
13.4. As obrigações entre as partes, forma de prestação dos serviços e demais condições inerentes 
aos serviços estão descritos no Termo de Referência.
  
14. DO EDITAL  
 
14.1. Fazem parte desta Cotação Prévia de Preços

Anexo I – Termo de Refer
Anexo I – A – Modelo de Ordem de Serviços
Anexo II – Carta Credencia
Anexo III – Modelo de Proposta.
Anexo IV - Declaração de que conhece e concorda com as cond
e que atende aos requisitos da habilitação.
Anexo V – Declaração de Menor
Anexo IV - Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente
Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Anexo VIII - Minuta do Contr
 

 
 

__________________________
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A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nest
, para execução dos serviços, sujeitando-se, no que couber, às 
rt. 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações.  

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

As obrigações entre as partes, Contratante e Contratada, são as previstas nos itens 
respectivamente, do Termo de Referência, como se aqui transcritas estivessem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A participação nesta Cotação Prévia de Preços implica o aceite integral e irretratável dos 

Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações 
ações nos cálculos dos valores. 

poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo t
la por interesse público e fato superveniente, ainda anulá-la por ilegalidade. 

As obrigações entre as partes, forma de prestação dos serviços e demais condições inerentes 
aos serviços estão descritos no Termo de Referência. 

a Cotação Prévia de Preços:  
eferência.  

Modelo de Ordem de Serviços 
Carta Credenciamento. 
Modelo de Proposta. 
Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital 

e que atende aos requisitos da habilitação. 
Declaração de Menor 
Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Minuta do Contrato.  

_______________________________ 
Dulce Spies 

Comissão Permanente de Licitação 

 

A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nesta 
se, no que couber, às 

ão as previstas nos itens 5 e 6, 
respectivamente, do Termo de Referência, como se aqui transcritas estivessem. 

integral e irretratável dos 

Após a abertura das propostas, não serão aceitas solicitações de cancelamento, retificações 

poderá transferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo também 
la por ilegalidade.  

As obrigações entre as partes, forma de prestação dos serviços e demais condições inerentes 

ições estabelecidas no edital 
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1. JUSTIFICATIVA 
 
Atendimento ao convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi 
Desenvolvimento da Indústria e 
objetivo de desenvolver Fornecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, com a 
empresa Âncora Bosch, no estado de São Paulo.
 
A Contratação, o objeto deste Termo de Referência, tem a 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores: Implantação de Estratégia 
de Acesso a Mercado para as empresas atendidas no Programa, contemplando: 
Mercados Estratégicos, Catálogo de Fornece
objetivo apoiar a ampliação do volume de negócios destes fornecedores, nacionalmente e 
internacionalmente. 
 

1.1. Critério de Julgamento
 
O critério de julgamento utilizado neste processo será o de menor preço global para 
serviços prestados, uma vez que cada item a ser executado estará vinculado ao item anterior. 
Desta forma uma única empresa será contratada para a prestação dos serviços garantindo a 
qualidade dos produtos esperados para o projeto. 
 

2. OBJETO 
 
Contratação de empresa para o desenvolvimento de estratégia de Internacionalização,  
realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais e internacionais e Realização de 
Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Setor d
Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas 
fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto 
Euvaldo Lodi - IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
 

2.1. Objetivos específicos:
 

- Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas 
participantes; 
- Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da 
atuação comercial do grupo das 25
- Identificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil 
e exterior para o encontro de negócios com as 25
- Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de 
negócios; 
- Fornecer o Catálogo
- Realizar Rodada de Negócios entre empresas brasileiras e
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Atendimento ao convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi – IEL- NC e o Ministério do 
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior – MDIC, para a execução de projeto com o 
objetivo de desenvolver Fornecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, com a 
empresa Âncora Bosch, no estado de São Paulo. 

A Contratação, o objeto deste Termo de Referência, tem a finalidade de cumprir a Meta M6 do 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores: Implantação de Estratégia 
de Acesso a Mercado para as empresas atendidas no Programa, contemplando: 
Mercados Estratégicos, Catálogo de Fornecedores e Rodada de Negócios
objetivo apoiar a ampliação do volume de negócios destes fornecedores, nacionalmente e 

Julgamento 

O critério de julgamento utilizado neste processo será o de menor preço global para 
serviços prestados, uma vez que cada item a ser executado estará vinculado ao item anterior. 
Desta forma uma única empresa será contratada para a prestação dos serviços garantindo a 
qualidade dos produtos esperados para o projeto.  

tação de empresa para o desenvolvimento de estratégia de Internacionalização,  
realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais e internacionais e Realização de 
Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Setor d
Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas 
fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto 

IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 

específicos: 

Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas 

Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da 
atuação comercial do grupo das 25 empresas; 

entificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil 
e exterior para o encontro de negócios com as 25 fornecedoras; 
Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de 

Fornecer o Catálogo de Fornecedores das empresas participantes do 
Realizar Rodada de Negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras.

NC e o Ministério do 
MDIC, para a execução de projeto com o 

objetivo de desenvolver Fornecedores do Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, com a 

finalidade de cumprir a Meta M6 do 
Plano de Trabalho do Projeto de Desenvolvimento de Fornecedores: Implantação de Estratégia 
de Acesso a Mercado para as empresas atendidas no Programa, contemplando: Prospecção de 

dores e Rodada de Negócios, que tem por 
objetivo apoiar a ampliação do volume de negócios destes fornecedores, nacionalmente e 

O critério de julgamento utilizado neste processo será o de menor preço global para todos os 
serviços prestados, uma vez que cada item a ser executado estará vinculado ao item anterior. 
Desta forma uma única empresa será contratada para a prestação dos serviços garantindo a 

tação de empresa para o desenvolvimento de estratégia de Internacionalização,  
realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais e internacionais e Realização de 
Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do Setor de 
Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas 
fornecedoras da Âncora Bosch, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto 

IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC. 

Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas 

Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da 

entificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil 

Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de 

 Programa; 
estrangeiras. 
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2.1.1 Estudos de Prospecção de

 
A Metodologia a ser adotada neste estudo de prospecção de mercados nacionais e intern
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 
seguintes etapas: 
 
Etapa 1 – Perfil empresarial 
 
Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar expectativas, gargalos e
maturidade internacional. 

Etapa 1.1 - Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 
(NCMs). 
Etapa 1.2 - Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
empresas apontando gargalos de desenvolvi
e internacional do grupo e apresentação do modelo de tabulação dos
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta 
que disponibilize um formulário custo
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 
posicionamento das empresas frente a estes dois
Etapa 1.3 – Realização de encontro com as 25 empresas 
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 
forma remota por meio de webconf, webinar, vídeo c
Etapa 1.4 – Realização de 
recebimento de todos os 25 formulários preenchidos.

 
Produto esperado: Relatório individual do perfil de cada uma das 25 Empresas participantes.
 
Etapa 2 – Definição de Mercados Estratégicos
 
Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 
e investimentos reconhecidas globalmente.
 

Etapa 2.1 - Estudos estatísticos por NCM x mercados potenciais 
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 
ranqueamento, selecionaremos 3 países para a análise 
deles o Brasil. 
 
Etapa 2.2 - Análise de inteligência comercial 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a partir da 
coleta e análise de dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 
e não tarifárias, abertura de mercado, concorrência, dados sócio
entre outros. 

 
Etapa 2.3 - Apresentação dos resultados e realização de oficina para defin
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch.
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Estudos de Prospecção de Mercados 

A Metodologia a ser adotada neste estudo de prospecção de mercados nacionais e intern
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 

Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar expectativas, gargalos e

Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 

Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
empresas apontando gargalos de desenvolvimento para o aumento da competitividade nacional 
e internacional do grupo e apresentação do modelo de tabulação dos gráficos.
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta 
que disponibilize um formulário customizável, que contemple questões que avaliem o grau de 
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 
posicionamento das empresas frente a estes dois referenciais. 

Realização de encontro com as 25 empresas com o objetivo de orientar o 
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 
forma remota por meio de webconf, webinar, vídeo conferência, entre outros.

ealização de follow up junto às empresas com o objetivo de garantir o 
recebimento de todos os 25 formulários preenchidos. 

Relatório individual do perfil de cada uma das 25 Empresas participantes.

Definição de Mercados Estratégicos 

Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 
e investimentos reconhecidas globalmente. 

Estudos estatísticos por NCM x mercados potenciais – Utilizar modelo econométrico 
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 
ranqueamento, selecionaremos 3 países para a análise de inteligência comercial, sendo um 

Análise de inteligência comercial – Estruturar estudo para subsidiar a tomada de 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a partir da 

dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 
e não tarifárias, abertura de mercado, concorrência, dados sócio- econômicos sobre o país, 

Apresentação dos resultados e realização de oficina para defin
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch.

A Metodologia a ser adotada neste estudo de prospecção de mercados nacionais e internacionais para 
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 

Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar expectativas, gargalos e 

Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 

Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
mento para o aumento da competitividade nacional 

gráficos. 
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta on line, 

mizável, que contemple questões que avaliem o grau de 
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 

com o objetivo de orientar o 
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 

onferência, entre outros. 
junto às empresas com o objetivo de garantir o 

Relatório individual do perfil de cada uma das 25 Empresas participantes. 

Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 

ilizar modelo econométrico 
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 

de inteligência comercial, sendo um 

Estruturar estudo para subsidiar a tomada de 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a partir da 

dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 
econômicos sobre o país, 

Apresentação dos resultados e realização de oficina para definição de 1 mercado 
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch. 
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Produto esperado: Relatório com os estudos estatísticos por NCM e p
na etapa 2.1. 
 
Etapa 3 – Aprofundamento dos Mercados Estratégicos
 

Etapa 3.1 - Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da
2.3 (Um país da América do Sul ou Central ou do Norte), coleta de dados 
mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc.
Etapa 3.2 – Análise do consumo mundial 
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado.
Etapa 3.3 - Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
competitividade do fornecimento do Brasil em relação 
alvo. 
 

Produto esperado: Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; informações práticas de 
etiquetas de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 
relacionados ao setor e posicionamento no mercado.
Etapa 4 – Identificação de Parceiros Estratégicos
 
Etapa 4.1 - Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros estratégicos nos 
mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de contatos da carteira de clientes, 
compradores, distribuidores e perfil dos selecionados para a participação da Rodada no Brasil. Indicação 
detalhada de metodologia de busca  e escolha das empresas e respectivos representantes com poder de 
decisão, para o encontro de negócios no

 
Etapa 4.2 - Listagem par
Etapa 4.3 - Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 
definido na Etapa 3) – contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.
Etapa 4.4 - Seleção de empresas âncora pote
empresas) – contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.
 

A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
as empresas brasileiras quanto as ân
negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
empresa (nome, contato, endereço, telefone, etc), espaço para descrição das principais ativida
descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas.
 
A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
regionais, na América Latina, na Europa, na Ásia, e demais regiões
 
Produto esperado: Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 
selecionadas no Brasil e no exterior.
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Relatório com os estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados analisados 

Aprofundamento dos Mercados Estratégicos 

Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da
2.3 (Um país da América do Sul ou Central ou do Norte), coleta de dados 
mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc.

Análise do consumo mundial – demanda – concorrência. A anális
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado.

Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
competitividade do fornecimento do Brasil em relação aos principais concorrentes no mercado 

Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; informações práticas de 

s de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 
relacionados ao setor e posicionamento no mercado. 

de Parceiros Estratégicos 

Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros estratégicos nos 
mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de contatos da carteira de clientes, 

dores e perfil dos selecionados para a participação da Rodada no Brasil. Indicação 
detalhada de metodologia de busca  e escolha das empresas e respectivos representantes com poder de 
decisão, para o encontro de negócios no Brasil. 

Listagem para cada uma das NCMs identificadas no perfil. 
Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 

contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.
Seleção de empresas âncora potenciais compradoras no Brasil (pelo menos 10 
contando com a participação da âncora do projeto, Bosch. 

A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
as empresas brasileiras quanto as âncoras internacionais que atenderão, presencialmente, a rodada de 
negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
empresa (nome, contato, endereço, telefone, etc), espaço para descrição das principais ativida
descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas.

A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
regionais, na América Latina, na Europa, na Ásia, e demais regiões-foco para o setor em questão.

Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 
selecionadas no Brasil e no exterior. 

otenciais mercados analisados 

Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da etapa 
2.3 (Um país da América do Sul ou Central ou do Norte), coleta de dados relevantes sobre o 
mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc. 

concorrência. A análise deverá avaliar o 
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado. 

Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
aos principais concorrentes no mercado 

Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; informações práticas de 

s de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 

Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros estratégicos nos 
mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de contatos da carteira de clientes, 

dores e perfil dos selecionados para a participação da Rodada no Brasil. Indicação 
detalhada de metodologia de busca  e escolha das empresas e respectivos representantes com poder de 

Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 
contando com a participação da âncora do projeto, Bosch. 

nciais compradoras no Brasil (pelo menos 10 

A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
coras internacionais que atenderão, presencialmente, a rodada de 

negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
empresa (nome, contato, endereço, telefone, etc), espaço para descrição das principais atividades e 
descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas. 

A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
oco para o setor em questão. 

Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 
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Etapa 5: Preparação para negociação internacional
 

Etapa 5.1 - Workshops para apresentação das 
empresa se preparar para participar da Rodada de Negócios 
workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 
segundo para apresentação do relatóri
do mercado alvo. Todos feitos por web ou vídeo conferência (à
Etapa 5.2 - Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 
de Negócios – Será realizada por meio 
participantes do projeto, com carga horária de 4 horas.

Produto esperado: Capacitação realizada
 
2.1.2. Rodadas de Negócios - Encontros
 
Esta etapa trata do encontro de negócios propriamente dito, entre as 
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado de 
São Paulo. 
 
A contratada deverá estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software B2B, 
para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, emissão de 
relatórios e agendas de reuniões.
 
A contratada deverá sensibilizar 2 empresas ân
menos 10 empresas âncoras brasileiras, a participar da Rodada de
 
As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 4 
(quatro) estrelas, para, ao menos 
responsabilidade da CONTRATADA
 
A classificação do padrão dos quartos, em no mínimo, 4 estrelas, deve
candidatos a serem selecionados, na etapa 4, serão executivos do 
de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de acomodação e de instalações 
apropriadas para a realização do 
 

• As despesas com passagens aéreas nacionais, hospedagem e 
alimentação, da equipe
Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da 

• A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados 
no evento, tais como: convites, formulários de perfil das empresas, 
formulário para a pesquisa de satisfação

• A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo 
acompanhamento e confirmação da participação das empresas 
fornecedoras e

• A contratada deverá realizar pesquisa de satisfação junto às empresas
âncoras e fornecedoras participantes do

• A contratada deverá operar presencialmente a Rodada de  Negócios.
• A infra

responsabilidade da
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Etapa 5: Preparação para negociação internacional 

Workshops para apresentação das principais informações necessárias para 
empresa se preparar para participar da Rodada de Negócios – Serão necessários no mínimo 3 
workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 
segundo para apresentação do relatório dos mercados potenciais e o terceiro de detalhamento 
do mercado alvo. Todos feitos por web ou vídeo conferência (à distância).

Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 
Será realizada por meio de videoconferência para todas as 25 empresas 

participantes do projeto, com carga horária de 4 horas. 
Capacitação realizada 

Encontros B2B 

Esta etapa trata do encontro de negócios propriamente dito, entre as empresas fornecedoras do 
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado de 

estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software B2B, 
para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, emissão de 

reuniões. 

A contratada deverá sensibilizar 2 empresas âncoras estrangeiras (do país definido na Etapa 3) e pelo 
menos 10 empresas âncoras brasileiras, a participar da Rodada de Negócios. 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 4 
(quatro) estrelas, para, ao menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

CONTRATADA. 

A classificação do padrão dos quartos, em no mínimo, 4 estrelas, deve-se ao fato de os possíveis 
candidatos a serem selecionados, na etapa 4, serão executivos do alto escalão, de grandes empresas 
de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de acomodação e de instalações 

 evento. 

As despesas com passagens aéreas nacionais, hospedagem e 
alimentação, da equipe da contratada para a realização da Rodada de 
Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da 
A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados 
no evento, tais como: convites, formulários de perfil das empresas, 
mulário para a pesquisa de satisfação etc... 

A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo 
acompanhamento e confirmação da participação das empresas 
fornecedoras e âncoras. 
A contratada deverá realizar pesquisa de satisfação junto às empresas
âncoras e fornecedoras participantes do evento. 
A contratada deverá operar presencialmente a Rodada de  Negócios.
A infra-estrutura para a realização da Rodada de Negócios será de 
responsabilidade da CONTRATANTE. 

principais informações necessárias para 
Serão necessários no mínimo 3 

workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 
o dos mercados potenciais e o terceiro de detalhamento 

distância). 
Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 

de videoconferência para todas as 25 empresas 

empresas fornecedoras do 
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado de 

estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software B2B, 
para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, emissão de 

coras estrangeiras (do país definido na Etapa 3) e pelo 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 4 
2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

se ao fato de os possíveis 
alto escalão, de grandes empresas 

de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de acomodação e de instalações 

As despesas com passagens aéreas nacionais, hospedagem e 
da contratada para a realização da Rodada de 

Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da CONTRATADA. 
A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados 
no evento, tais como: convites, formulários de perfil das empresas, 

A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo 
acompanhamento e confirmação da participação das empresas 

A contratada deverá realizar pesquisa de satisfação junto às empresas 

A contratada deverá operar presencialmente a Rodada de  Negócios. 
estrutura para a realização da Rodada de Negócios será de 
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Produto esperado: Relatório de Impacto de 
 
2.1.3. Catálogo das Empresas participantes do Encontro
 

A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
Negócios, até a data do evento. Este catálogo deverá conter o perfil de cada uma das 
fornecedoras participantes do Programa, deverá ser editorado, traduzido (para o
impresso em português e inglês,

 
Produto esperado: Mídia Digital com mais 50 impressões, em português e inglês, coloridas 
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 
Fornecedores participantes do Programa.
 
Resumo dos Produtos Esperados
 

Item 

1 Elaboração de até 25 perfis das empresas participantes.

2 
Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 
empresa) 

3 Seleção de mercado alvo prioritário para o grupo

4 Análise do Mercado Alvo selecionado (01 país)

5 
Listagem de potenciais clientes, parceiros, distribuidores, para re
definidas na etapa 2 do item

6 Catálogo impresso e digital 

7 
Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 
nacionais) 

8 Realização de workshop de preparação para rodada d

9 Relatório de impacto de negócios B2B

 
2.2 Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC 

em São Paulo, em caso de reuniões presenciais e no dia do evento 
no local definido para tal

 
As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de:
 

� Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora;
� Despesas de viagens para

CONTRATANTE; 
� Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 

remotamente; 
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Relatório de Impacto de Negócios – B2B. 

Catálogo das Empresas participantes do Encontro B2B. 

A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
Negócios, até a data do evento. Este catálogo deverá conter o perfil de cada uma das 
fornecedoras participantes do Programa, deverá ser editorado, traduzido (para o

inglês, em 50 vias coloridas mais a via digital. 

Mídia Digital com mais 50 impressões, em português e inglês, coloridas 
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 

Programa. 

Resumo dos Produtos Esperados 

Produtos esperados 

Elaboração de até 25 perfis das empresas participantes. 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 

Seleção de mercado alvo prioritário para o grupo 

Análise do Mercado Alvo selecionado (01 país) 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo empresarial bilíngue 

Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 

Realização de workshop de preparação para rodada de negócios 

Relatório de impacto de negócios B2B 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC 
em São Paulo, em caso de reuniões presenciais e no dia do evento - 
no local definido para tal, no estado de São Paulo. 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de: 

Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora;
para as reuniões presenciais em São Paulo, serão

Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 

A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
Negócios, até a data do evento. Este catálogo deverá conter o perfil de cada uma das 25 
fornecedoras participantes do Programa, deverá ser editorado, traduzido (para o inglês) e 

Mídia Digital com mais 50 impressões, em português e inglês, coloridas  (pois tem 
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 

lação de NCMs 

Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 

 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC 
 Rodada de Negócios, 

Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora; 
serão por conta da 

Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 
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� Capacitação das empresas será à
� Realização da Rodada de
� Consolidação de informações e elaboração de

 
2.3 Os serviços contratados

 

Etapas 

Perfil Empresarial 

Definição de Mercados Estratégicos

Aprofundamento dos Mercados Estratégicos

Identificação de Parceiros Estratégicos

Preparação para negociação internacional

Rodadas de Negócios - Encontros B2B

Catálogo das Empresas participantes do 
Encontro B2B 
 

3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 

3.1 A execução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do 
IEL, bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 
mapeamento das necessidades serão realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA 
e, somente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de 
informações, briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e 
meios de produção da CONTRATADA.

 
3.2 A execução dos serviços que envolvem desde as ativi
levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas 
serão realizadas nas instalações da empresa

 
3.3 As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e 
alimentação de profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da 
CONTRATANTE, nos casos de reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) 
ocasiões, exceto na execução da Rodada de Negócios, quando estas despesas serão de 
responsabilidade da Contrata

 
3.3.1 Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa 

promocional;
 

3.3.2 Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados 
aos técnicos do CONCEDENTE (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior 
transporte, de acordo com o documento de Diárias e Passagens serão pagos 
por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

 
 

e Negócios\CPP 1-2016 - Rodada de Negócios.docx – Página 13/42 DSpies 

Capacitação das empresas será à distância; 
Realização da Rodada de Negócios; 
Consolidação de informações e elaboração de relatórios; 

ntratados deverão ser prestados de acordo com o cronograma

Mês 1 Mês 2 Mês 3

          

Definição de Mercados Estratégicos           

Aprofundamento dos Mercados Estratégicos           

ção de Parceiros Estratégicos           

Preparação para negociação internacional           

Encontros B2B           
Catálogo das Empresas participantes do 

          

SERVIÇOS 

cução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do 
IEL, bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 
mapeamento das necessidades serão realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA 

ente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de 
informações, briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e 
meios de produção da CONTRATADA. 

A execução dos serviços que envolvem desde as atividades de planejamento, bem como 
levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas 
serão realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA. 

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e 
de profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE, nos casos de reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) 
ocasiões, exceto na execução da Rodada de Negócios, quando estas despesas serão de 

Contratada. 

Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa 
promocional; 

Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados 
aos técnicos do CONCEDENTE (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior - MDIC). As despesas com hospedagem, alimentação e 
transporte, de acordo com o documento de Diárias e Passagens serão pagos 
por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e vinte 

cronograma abaixo: 

Mês 3 Mês 4 

      

      

      

      

      

      

      

cução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do 
IEL, bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 
mapeamento das necessidades serão realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA 

ente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de 
informações, briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e 

dades de planejamento, bem como 
levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas 

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e 
de profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da 

CONTRATANTE, nos casos de reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) 
ocasiões, exceto na execução da Rodada de Negócios, quando estas despesas serão de 

Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa 

Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados 
aos técnicos do CONCEDENTE (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

. As despesas com hospedagem, alimentação e 
transporte, de acordo com o documento de Diárias e Passagens serão pagos 
por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e vinte 
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reais) destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordin
hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de 
deslocamento.

 
3.3.3 Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de 

deslocamento até o local de embarque, e do desembarque até o local de 
trabalho ou de h

 
3.3.4 Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para 

deslocamentos próximos à região de São Paulo, onde o transporte aéreo se 
mostre inviável ou excessivamente antieconômico, bem como o combustível 
consumido ao lon

 
3.4 As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 

(quatro) estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão 
de responsabilidade da
 

3.5 Infraestrutura e ferramentas:
 

3.5.1 Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a 
infraestrutura necessária de equipamentos e suprimentos, constituída de 
ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, softwares e demais 
recursos, de forma a garantir a perfeita execução 
deste  Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, 
quando estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE;

3.5.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o 
material de apoio, como apresentações, base d
de inteligência competitiva, sistema de B2B automatizado, necessários 
para o trabalho, objeto deste Instrumento;

3.5.3 Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executadas, 
garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhu
IEL

3.5.4 As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de 
Desenvolvimento de Projetos Empresariais, por meio de instrumento 
específico de demanda e controle das etapas necessárias para ações de 
desenvolvimento, 

 
3.6 O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes. ANEXO

 
4 PAGAMENTO 
 

4.1 Pela execução dos serviços, objeto deste Termo, e obedecidas às demais condições, o 
IEL Nacional pagará à CONTRATADA os valo
prestados, de acordo e conforme com o Contrato originado deste Termo de
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reais) destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordin
hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de 
deslocamento. 

Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de 
deslocamento até o local de embarque, e do desembarque até o local de 
trabalho ou de hospedagem (e vice- versa). 

Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para 
deslocamentos próximos à região de São Paulo, onde o transporte aéreo se 
mostre inviável ou excessivamente antieconômico, bem como o combustível 
consumido ao longo dos trajetos. 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 
(quatro) estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão 
de responsabilidade da CONTRATADA. 

ferramentas: 

rá de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a 
infraestrutura necessária de equipamentos e suprimentos, constituída de 
ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, softwares e demais 
recursos, de forma a garantir a perfeita execução 
deste  Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, 
quando estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE;
Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o 
material de apoio, como apresentações, base de dados de importadores e 
de inteligência competitiva, sistema de B2B automatizado, necessários 
para o trabalho, objeto deste Instrumento; 
Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executadas, 
garantindo um serviço de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o 
IEL Nacional; 
As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de 
Desenvolvimento de Projetos Empresariais, por meio de instrumento 
específico de demanda e controle das etapas necessárias para ações de 
desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço – 

O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes. ANEXO

Pela execução dos serviços, objeto deste Termo, e obedecidas às demais condições, o 
IEL Nacional pagará à CONTRATADA os valores referentes aos serviços efetivamente 
prestados, de acordo e conforme com o Contrato originado deste Termo de

reais) destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordinárias com 
hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de 

Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de 
deslocamento até o local de embarque, e do desembarque até o local de 

Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para 
deslocamentos próximos à região de São Paulo, onde o transporte aéreo se 
mostre inviável ou excessivamente antieconômico, bem como o combustível 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 
(quatro) estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão 

rá de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a 
infraestrutura necessária de equipamentos e suprimentos, constituída de 
ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, softwares e demais 
recursos, de forma a garantir a perfeita execução  dos  serviços  objeto  
deste  Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, 
quando estes serão de responsabilidade da CONTRATANTE; 
Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o 

e dados de importadores e 
de inteligência competitiva, sistema de B2B automatizado, necessários 

Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executadas, 
m custo adicional para o 

As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de 
Desenvolvimento de Projetos Empresariais, por meio de instrumento 
específico de demanda e controle das etapas necessárias para ações de 

 OS: 

O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes. ANEXO I. 

Pela execução dos serviços, objeto deste Termo, e obedecidas às demais condições, o 
res referentes aos serviços efetivamente 

prestados, de acordo e conforme com o Contrato originado deste Termo de Referência. 
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Item Produtos esperados 

1 
Elaboração de até 25 perfis das empresas 
participantes. 

 
2 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial)

3 Seleção de mercado alvo prioritário para o
grupo 

4 
Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01
país) 

 
5 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1.

 
6 

 
Catálogo impresso e digital 
empresarial bilíngue 

7 
Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais)

8 
Realização de workshop de preparação  
para rodada de negócios

9 Relatório de impacto de negócios

 
4.2 Os serviços prestados, objeto deste Termo de Referência, serão remunerados de acordo 

com as demandas realizadas pela CONTRATANTE, demandados via Ordem de
4.3 O pagamento referente aos serviços prestado

serviço e as etapas executadas efetivamente pela CONTRATADA. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados 
no período, com descrição e relatório das atividades da e
cronograma. 

4.4 O pagamento à CONTRATADA será feito no dia 22 (vinte e dois) do mês posterior à 
execução dos serviços, após o recebimento de Nota Fiscal, relatório de atividades 
executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen drive) em duas c
abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e 
atestado de conformidade do

4.5 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
CONTRATADA e o prazo de p
durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE.

4.6 Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA.
4.7 No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções 

informando-as previamente à
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Previsão de 
Pagamentos 

Valor

Elaboração de até 25 perfis das empresas 1 º Pagamento na 
entrega dos 5 
primeiros itens – 
Prospecção de 
Mercados 

 
 

R$
Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial) 

Seleção de mercado alvo prioritário para o 

Estratégicos 

 

álise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo 
2º   Pagamento  na 
entrega do item 6 - 
Catálogo de 
fornecedores 

 
R$

Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais) 3º Pagamento na 

entrega dos itens 7 
a 9 - Execução da 
Rodada de 
Negócios 

 
 

R$
Realização de workshop de preparação  

egócios 

Relatório de impacto de negócios 

Os serviços prestados, objeto deste Termo de Referência, serão remunerados de acordo 
com as demandas realizadas pela CONTRATANTE, demandados via Ordem de
O pagamento referente aos serviços prestados dar-se-á levando-
serviço e as etapas executadas efetivamente pela CONTRATADA. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados 
no período, com descrição e relatório das atividades da etapa executada, conforme

O pagamento à CONTRATADA será feito no dia 22 (vinte e dois) do mês posterior à 
execução dos serviços, após o recebimento de Nota Fiscal, relatório de atividades 
executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen drive) em duas cópias com todos os arquivos 
abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e 
atestado de conformidade do Contratante. 
Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
CONTRATADA e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que 
durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE.
Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA.
No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções 

as previamente à CONTRATADA. 

Valor 

R$ 

R$ 

R$ 

Os serviços prestados, objeto deste Termo de Referência, serão remunerados de acordo 
com as demandas realizadas pela CONTRATANTE, demandados via Ordem de Serviço. 

-se em consideração o 
serviço e as etapas executadas efetivamente pela CONTRATADA. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados 

tapa executada, conforme 

O pagamento à CONTRATADA será feito no dia 22 (vinte e dois) do mês posterior à 
execução dos serviços, após o recebimento de Nota Fiscal, relatório de atividades 

ópias com todos os arquivos 
abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e 

Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
agamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que 

durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE. 
Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA. 
No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, 
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5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
5.2- A contratada deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do 
contrato, equipe técnica mínima, conforme disposto a seguir:
 

a) 01 (um) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
características: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 
Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 
projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 
Encontros B2B. 

 
b) 01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 

estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacion
(seis) meses de experiência em projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e
internacional. 

 
5.2.1- Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
apresentar o currículo de cada profissio

 
a) Nome do profissional;
b) Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 

trabalhos; e resumo dos serviços
 

5.2.2- Os profissionais apresentados como membros da equipe téc
comprovar vínculo com o estabelecimento licitante; mediante a apresentação da cópia autenticada 
da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 
indicado é sócio do estabelecimento
serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 
licitante; 

 
5.2.3- Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caber
licitante, apresentar Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(is) indicado(s) no item 
5.2.1., no qual este(s) se compromete(m) a compor a equipe técnica.

 
5.3- Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado pa
atividades, com o grau de escolaridade e a experiência compatível com as atividades a serem 
exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

 
5.4- Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços
especificado neste Termo de Referência.

 
5.5- Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 
andamento e a boa execução dos serviços.

 
Iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, em até 3 (três) dias contados a 
partir da assinatura do contrato. 
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CONTRATADA 

A contratada deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do 
contrato, equipe técnica mínima, conforme disposto a seguir: 

m) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
características: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 
Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 

e pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 

01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 
estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacion
(seis) meses de experiência em projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e

Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

profissional; 
Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 
trabalhos; e resumo dos serviços realizados. 

Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, na licitação, deverão 
comprovar vínculo com o estabelecimento licitante; mediante a apresentação da cópia autenticada 
da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 
indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de 
serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 

Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caber
licitante, apresentar Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(is) indicado(s) no item 
5.2.1., no qual este(s) se compromete(m) a compor a equipe técnica. 

Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado pa
atividades, com o grau de escolaridade e a experiência compatível com as atividades a serem 
exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços
especificado neste Termo de Referência. 

Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 

e a boa execução dos serviços. 

Iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, em até 3 (três) dias contados a 
 

A contratada deverá apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de assinatura do 

m) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
características: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 
Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 

e pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 

01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 
estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacionais  com no mínimo 6 
(seis) meses de experiência em projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e 

Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
nal indicado, que deverá conter, no mínimo: 

Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 

nica, na licitação, deverão 
comprovar vínculo com o estabelecimento licitante; mediante a apresentação da cópia autenticada 
da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 

, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de 
serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 

Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caberá à 
licitante, apresentar Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(is) indicado(s) no item 

Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas 
atividades, com o grau de escolaridade e a experiência compatível com as atividades a serem 
exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços de acordo com o 

Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 

Iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, em até 3 (três) dias contados a 
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5.1- A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacion
acordo com o planejamento de cada uma das 25 empresas fornecedoras. A estratégia envolve a análise 
de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 
Rodada de Negócios. 
A CONTRATADA fica obrigada a ace
supressões que se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
atendimento neste Termo de Referência;
 

5.6-Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa;
5.7-Se ocorrerem problemas advindos de soluções pro

serão executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional;
5.8-Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 

da CONTRATADA e em conformidade com a legislação traba
5.9-Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 

previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 
empregadora, sem qualquer solidariedade do IEL;

5.10- Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  dependências
IEL, deverão ser apresentados

5.11-       Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de
Compromisso relativo a

5.12-     Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das
responsabilidades previstas

 
a) Não transferir a terceiros o Contrat
b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas (sem quaisquer 

ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 
que se verificarem vícios, defeitos

c) Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento das obrigações 
decorrentes do Contrato.

d) Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da
contratação. 

e) Realizar os serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 
normas e legislação.

f) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuí
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros.

g) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 
ocorrido nas dependências do

h) Responsabilizar
obrigações com

i) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nos recintos do
IEL. 
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A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacion
acordo com o planejamento de cada uma das 25 empresas fornecedoras. A estratégia envolve a análise 
de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

nter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às necessidades de 
neste Termo de Referência; 

Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa; 
Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 
serão executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional; 
Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 
da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente;
Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 
empregadora, sem qualquer solidariedade do IEL; 

sionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  dependências
apresentados formalmente ao Gestor do Contrato; 

Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de
a sigilo, conforme modelo definido pelo IEL Nacional;

Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das
previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada

Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas (sem quaisquer 
ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento das obrigações 

Contrato. 
Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da

serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

legislação. 
Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuí
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros.
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

imas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 
ocorrido nas dependências do IEL. 
Responsabilizar-se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 
obrigações com terceiros. 
Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nos recintos do

A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacional, de 
acordo com o planejamento de cada uma das 25 empresas fornecedoras. A estratégia envolve a análise 
de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 

itar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

necessidades de 

 
postas pela CONTRATADA, as correções 

Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 
lhista vigente; 

Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 

sionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  dependências do 

Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de 
Nacional; 

Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das 
obrigada a: 

o, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente. 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas (sem quaisquer 
ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 

execução. 
Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento das obrigações 

Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da 

serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros. 
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 

imas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 

se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 

infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nos recintos do 
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j) Responsabilizar
competente, movida por seus funcionários ou contrata

k) Assumir a responsabilidade de não comercializar, ceder e doar os programas
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do
IEL. 

l) Garantir que seus profissionais cumpram todas as n
do Contrato. 

 
6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 

6.1- Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o 
instrumento. 

6.2-  Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação
serviços, objeto deste instrumento.

6.3-  Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 
serviços prestados.

6.4- Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 
quando assim for necessário.

6.5- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA, necessários à prestação dos serviços.

6.6- Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
meio do responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato.

6.7- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato.

6.8- Gerenciar, orientar, acompanhar e supervisionar a execuç
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 
forma que se busque o aperfeiçoamento contínuo.

6.9- Aprovar relatórios elaborados pela
 
7. DO CONTRATO 
 
7.1-Para a prestação dos serviços será formalizado Contrato, o qual estabelecerá em suas cláusulas 

todas as condições para execução, direitos, garantias, obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com este Termo de Referência e seus Anexos, Proposta da empresa ven
que se vinculará. 

 
7.2-O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 17 de abril de 2017.
 
7.3-Após homologado o resultado da Cotação Prévia de preços, o Contratante convocará a empresa 

vencedora, durante a validade d
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à  contratação, sem prejuízo do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666, de 24 de junho de

 
7.4. – Os quantitativos previstos neste Termo de Referência são estimados, não obrigando o Contratante a 
execução da integralidade. 
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Responsabilizar-se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro 
competente, movida por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato.
Assumir a responsabilidade de não comercializar, ceder e doar os programas
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do

Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução 

CONTRATANTE 

Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o  estabelecido

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação
serviços, objeto deste instrumento. 

Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 
prestados. 

Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 
necessário. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA, necessários à prestação dos serviços. 

se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
eio do responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato.

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato. 

Gerenciar, orientar, acompanhar e supervisionar a execução dos trabalhos desenvolvidos, 
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 
forma que se busque o aperfeiçoamento contínuo. 
Aprovar relatórios elaborados pela CONTRATADA. 

serviços será formalizado Contrato, o qual estabelecerá em suas cláusulas 
todas as condições para execução, direitos, garantias, obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com este Termo de Referência e seus Anexos, Proposta da empresa ven

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 17 de abril de 2017.

homologado o resultado da Cotação Prévia de preços, o Contratante convocará a empresa 
vencedora, durante a validade de sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à  contratação, sem prejuízo do 
previsto no art. 81 da Lei nº 8.666, de 24 de junho de 1993. 

neste Termo de Referência são estimados, não obrigando o Contratante a 

se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro 
dos, referentes a este Contrato. 

Assumir a responsabilidade de não comercializar, ceder e doar os programas- fonte e 
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do 

ormas do IEL aplicáveis à execução 

estabelecido neste 

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos 

Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 

Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
eio do responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato. 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

ão dos trabalhos desenvolvidos, 
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 

serviços será formalizado Contrato, o qual estabelecerá em suas cláusulas 
todas as condições para execução, direitos, garantias, obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com este Termo de Referência e seus Anexos, Proposta da empresa vencedora a 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 17 de abril de 2017. 

homologado o resultado da Cotação Prévia de preços, o Contratante convocará a empresa 
e sua proposta, para assinatura do instrumento contratual, dentro 

do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à  contratação, sem prejuízo do 

neste Termo de Referência são estimados, não obrigando o Contratante a 
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8. DO ACOMPANHAMENTO E
 

8.1- A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor, designado    pelo 
Contratante, nos termos do a
documentos da despesa para fins de

8.2- No curso da execução do contrato, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier 
a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e 
sem prejuízo daquela exercida pela empresa CONTRATADA.

8.3- À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e 
adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações as
tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo de Referência.

8.4- A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

8.5- Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar o refazimento dos serviço
inadequados. 

 
9. COMPETÊNCIA E CAPACIDADE
 

9.1- A Proponente, para fins de comprovação de aptidão  para  o  desempenho  de  atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço da mesma 
natureza ou similar ao objeto ora licitado. O atestado deverá ser datado e assinado 
deverá também conter informações que permitam a identificação correta do contratante e 
do fornecedor, tais

9.1-1. Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da
9.1-2. Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu os produtos e serviços

emitente; 
9.1-3. Data de emissão do atestado ou da
9.1-4. Assinatura  e identificação do  signatário  (nome,  cargo 

à emitente). 
 

10. LOCALIDADE DE TRABALHO
 

10.1- Os serviços serão realizados nas instalações da empresa C
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de 
Negócios, o trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado 
de São Paulo. 

 
11. PROPOSTA DE PREÇOS

 
11.1- A proponente deverá apresentar a Proposta Comercial de Preços, nos moldes do quadro 

abaixo, já incluídos todas e quaisquer despesas que incidam direta, ou indiretamente 
sobre a prestação dos serviços.

 
11.2- A proposta deverá ser cotada em moeda corrente nacional (

extenso, incluindo todos os custos decorrentes da prestação dos serviços objeto da 
licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
passagens e todas as demais despesas decorrentes  dos 
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DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor, designado    pelo 
Contratante, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os 
documentos da despesa para fins de pagamento. 

No curso da execução do contrato, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier 
a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e especificações exigidas, 
sem prejuízo daquela exercida pela empresa CONTRATADA. 

À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e 
adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações as
tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo de Referência.

A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar o refazimento dos serviços, que forem considerados 

COMPETÊNCIA E CAPACIDADE TÉCNICA 

A Proponente, para fins de comprovação de aptidão  para  o  desempenho  de  atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da 

, deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço da mesma 
natureza ou similar ao objeto ora licitado. O atestado deverá ser datado e assinado 
deverá também conter informações que permitam a identificação correta do contratante e 
do fornecedor, tais como: 

Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão; 
Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu os produtos e serviços

Data de emissão do atestado ou da certidão; 
Assinatura  e identificação do  signatário  (nome,  cargo ou função 

TRABALHO 

Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA, na instalações do 
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de 
Negócios, o trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado 

PREÇOS 

nte deverá apresentar a Proposta Comercial de Preços, nos moldes do quadro 
abaixo, já incluídos todas e quaisquer despesas que incidam direta, ou indiretamente 
sobre a prestação dos serviços. 

A proposta deverá ser cotada em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por 
extenso, incluindo todos os custos decorrentes da prestação dos serviços objeto da 
licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 
passagens e todas as demais despesas decorrentes  dos deslocamentos das empresas 

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor, designado    pelo 
rtigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os 

No curso da execução do contrato, caberá ao CONTRATANTE, diretamente ou por quem vier 
especificações exigidas, 

À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e 
adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, 
tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo de Referência. 

A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

s, que forem considerados 

A Proponente, para fins de comprovação de aptidão  para  o  desempenho  de  atividade 
pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos com o objeto da 

, deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de 
direito público ou privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço da mesma 
natureza ou similar ao objeto ora licitado. O atestado deverá ser datado e assinado e 
deverá também conter informações que permitam a identificação correta do contratante e 

Nome, CNPJ e endereço da empresa que forneceu os produtos e serviços ao 

função  que exerce junto 

ONTRATADA, na instalações do 
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de 
Negócios, o trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado 

nte deverá apresentar a Proposta Comercial de Preços, nos moldes do quadro 
abaixo, já incluídos todas e quaisquer despesas que incidam direta, ou indiretamente 

Real), em algarismos e por 
extenso, incluindo todos os custos decorrentes da prestação dos serviços objeto da 
licitação, bem como todos os tributos e encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 

deslocamentos das empresas 
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selecionadas para a Rodada de Negócios, se houverem, e quaisquer outros custos que 
incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Os itens deverão ser precificados 
conforme quadro abaixo:

 
Item Produtos esperados 

1 
Elaboração de até 25 perfis das empresas 
participantes. 

 
2 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir
do diagnóstico empresarial)

3 Seleção de mercado alvo prioritário para   o
grupo 

4 
Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01
país) 

 
5 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 

 
6 

 
Catálogo impresso e digital 
empresarial bilíngue 

7 
Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais)

8 
Realização de workshop de preparação  
para rodada de negócios

9 Relatório de impacto de negócios

 
12. PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS

 
12.1-  A CONTRATADA deverá:

 
a) Obedecer às normas e rotinas do IE

respeito à segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e 
procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações existentes 
ou geradas durante a execução dos

b) Guardar o mai
de qualquer natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou 
descuidada 

c) Reconhecer, aind
vinculação direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho 
realizado ou desenvolvido será de exclusiva  propriedade do IEL
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selecionadas para a Rodada de Negócios, se houverem, e quaisquer outros custos que 
incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Os itens deverão ser precificados 

abaixo: 

Previsão de 
Pagamentos 

Valor

Elaboração de até 25 perfis das empresas 1 º Pagamento na 
entrega dos 5 
primeiros itens – 
Prospecção de 
Mercados 
Estratégicos 

 
 

R$Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial) 

Seleção de mercado alvo prioritário para   o 

  

Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo 

2º   Pagamento  na 
entrega do item 6 - 
Catálogo de 
fornecedores 

 
R$

Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais) 

3º Pagamento na 
entrega dos itens 7 
a 9 - Execução da 
Rodada de 
Negócios 

 
 

R$
Realização de workshop de preparação  

negócios 

Relatório de impacto de negócios 

PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕES 

A CONTRATADA deverá: 

Obedecer às normas e rotinas do IEL Nacional, em especial, às que  disserem 
respeito à segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e 
procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações existentes 
ou geradas durante a execução dos serviços; 
Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos 
de qualquer natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou 

 utilização; 
Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem 
vinculação direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho 
realizado ou desenvolvido será de exclusiva  propriedade do IEL

 

selecionadas para a Rodada de Negócios, se houverem, e quaisquer outros custos que 
incidam direta ou indiretamente nesta contratação. Os itens deverão ser precificados 

Valor 

R$ 

R$ 

R$ 

L Nacional, em especial, às que  disserem 
respeito à segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e 
procedimentos físicos de armazenamento e transporte das informações existentes 

s absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos 
de qualquer natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo 
administrativa, civil e criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou 

a, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem 
vinculação direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho 
realizado ou desenvolvido será de exclusiva  propriedade do IEL Nacional. 
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d) Todos os direitos de propriedade intelec
intelectuais resultantes da contratação pertencerão ao IEL

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
 

13.1- A CONTRATADA deverá prestar garantia, para assegurar o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas, no perce
apresentando ao contratante, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, 
comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei nº

13.2- O documento referente à gara
GECOM. 

13.3- O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A 
reposição de seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, 
contadas da data d

13.4- O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do  CONTRATANTE, ou  pelo saldo 
que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
sem prejuízo das perdas e danos porv

13.5- O CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores 
referentes a eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos 
decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos cau
terceiros, ocorridos nas suas dependências.

 
14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

 
Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Convênio nº. 12/2013, 
Processo nº 52001.001903/2013
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
códigos orçamentárias identificados a seguir:

 
� Unidade: 04.01.06.03 
� CR: 16.3.02.01.02.01.12 

 
15. DO RECEBIMENTO DOS

 
15.1- O recebimento do obje

verificação da sua conformidade com as condições e especificações descritas neste Termo 
de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o 
artigo 73 da Lei n° 8.666/

a) provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Provisório, assinado pelas

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qualidade, 
quantidade e consequente aceite, mediante em
Definitivo, assinado pelas

 
16. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS

 
Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação do serviço e 
fornecimento, que serão recebidos mediante ac
Nota Fiscal/Fatura. 
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Todos os direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens 
intelectuais resultantes da contratação pertencerão ao IEL Nacional.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

A CONTRATADA deverá prestar garantia, para assegurar o fiel cumprimento das 
obrigações assumidas, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, 
apresentando ao contratante, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, 
comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei nº
O documento referente à garantia contratual será entregue na Gerência de Compras 

O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A 
reposição de seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, 
contadas da data de recebimento da notificação do Contratante. 
O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do  CONTRATANTE, ou  pelo saldo 
que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados. 
O CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores 
referentes a eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos 
decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos cau
terceiros, ocorridos nas suas dependências. 

ORÇAMENTÁRIOS 

Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Convênio nº. 12/2013, 
Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Mi
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi 
códigos orçamentárias identificados a seguir: 

 

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O recebimento do objeto dar-se-á por comissão nomeada por Portaria, que fará  a 
verificação da sua conformidade com as condições e especificações descritas neste Termo 
de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o 
artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos: 

provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Provisório, assinado pelas partes. 
definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qualidade, 
quantidade e consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo, assinado pelas partes. 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação do serviço e 
fornecimento, que serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva 

tual sobre quaisquer produtos ou bens 
Nacional. 

 

A CONTRATADA deverá prestar garantia, para assegurar o fiel cumprimento das 
ntual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, 

apresentando ao contratante, até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, 
comprovante de uma das modalidades de garantia prevista no art. 56 da Lei nº 8.666/93. 

ntia contratual será entregue na Gerência de Compras - 

O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A 
reposição de seu valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, 

O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do  CONTRATANTE, ou  pelo saldo 
que apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

O CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores 
referentes a eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos 
decorrentes de inadimplemento contratual, e de indenização por danos causados a 

Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Convênio nº. 12/2013, 
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de 

MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os 

á por comissão nomeada por Portaria, que fará  a 
verificação da sua conformidade com as condições e especificações descritas neste Termo 
de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o 

provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 

definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qualidade, 
issão de Termo de Recebimento 

Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação do serviço e 
eite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva 
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17. DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO
 
O valor máximo para a prestação dos serviços, descritos no objeto, está estimado em R$ 100.000,00 
(Cem mil reais).  
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DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

O valor máximo para a prestação dos serviços, descritos no objeto, está estimado em R$ 100.000,00 

 

O valor máximo para a prestação dos serviços, descritos no objeto, está estimado em R$ 100.000,00 
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ANEXO I-A
 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 

O S :  

D e s c r i ç ã o d 
o O b j e t o : 

 

C o n t r a t a d a 
: 

 

1  –  E S P E C I F I C A Ç Ã O  D O S  P R O D U T O S  /  S E R V I Ç O S  E  V O L U M E S

Id  S E R V I 
Ç O 1  

2  

2  –  I N S T R U Ç Õ E S  C O M P L E M E N T A R E S
 

3   –   D A T A S   E   P R A Z O S 

Data Prevista para  
 Início  
  de  de 
2016 

Á r e a  R e q u i s i t a n t e : 
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A 

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1/2016 
ORDEM DE SERVIÇO - Nº  /2016 

I D E N T I F I C A Ç Ã O 
R e q u i s i t a n t e d 
o S e r v i ç o : 

 D a t a   d e 
E m
: 

C o n t r a t o 
: Ã O  D O S  P R O D U T O S  /  S E R V I Ç O S  E  V O L U M E S

M É T R I C A QUANT.

  

  

T O T A L =

I N S T R U Ç Õ E S  C O M P L E M E N T A R E S 

Data Prevista para   
Entrega dos Materiais para 
Aprovação 

  
  de  de 2016   

C I Ê N C I A 
C O N T R A T A N T E 

G e s t o r  d o  C o n t r a t o :

C O N T R A T A D A 
P r e p o s t o 

< N o m e > 

M a t r í c u l a : 

 

D a t a   d e 
m i s s ã o 

 

C o n t r a t o  
Ã O  D O S  P R O D U T O S  /  S E R V I Ç O S  E  V O L U M E S 

QUANT. P R E Ç O R $ 

R$ 
R$ 

T O T A L = R$  

Data Prevista para 
Aprovação 

de  de 2016 

t r a t o : 



H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\CP\2016\CP 1-2016 - Rodada de N

PREFERENCIALMENTE EM 
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

 
 
Local e data 
 
À 
Comissão Permanente, 
 
 
REF. COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 
 
Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, 
identidade nº ___________, expedida por _____________, junto 
Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ sob o nº ____
quem se outorga os poderes para rubricar propostas das demais 
interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da 
interposição de recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.
 
 

(nome da empresa com assinat

 
 
  
Prezados, 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento 
Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrum
que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
representante designado. 
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ANEXO II 
 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

REF. COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 1/2016  

Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, 
identidade nº ___________, expedida por _____________, junto ao IEL/NC -
Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licitação acima referida, a 
quem se outorga os poderes para rubricar propostas das demais participantes, assinar atas e documentos, 
interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da 

osição de recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.

______________________________ 
EMPRESA 

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

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento 
Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrum
que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 

 

EMPRESA 

Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, 
- para representar esta 

___________ na licitação acima referida, a 
, assinar atas e documentos, 

interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da 
osição de recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 

perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

ura do seu(s) representante(s) legal (is) 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora do envelope relacionado no Instrumento 
Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração 
que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
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(Preferencialmente em p

Local e data 
À Comissão Permanente de Licitação
Serviço Social da Indústria – Departamento Nacional
SBN Quadra 1 – Bloco C – 2° andar
Ed. Roberto Simonsen 
70040-903 – Brasília – DF 
 
Ref.: Cotação Prévia de Preços nº 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), 
inscrita no CNPJ sob o n.º ____
_________________________________
condições do Edital de Cotação Prévia de Preços e seus Anexos,
representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento
abaixo relacionados: 
 

Item Produtos esperados 

1 
Elaboração de até 25 perfis das empresas 
participantes. 

 
2 

Estudos estatísticos por NCM e potencia
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial)

3 
Seleção de mercado alvo prioritário para   o
grupo 

4 
Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01
país) 

 
5 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1.

 
6 

 
Catálogo impresso e digital 
empresarial bilíngue 

7 
Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 naciona

8 
Realização de workshop de preparação  
para rodada de negócios

9 Relatório de impacto de negócios
Valor Total R$  
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ANEXO III 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Preferencialmente em papel timbrado ou carimbo) 
 

À Comissão Permanente de Licitação 
Departamento Nacional - SESI/DN 

2° andar 

ação Prévia de Preços nº 1/2016 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), 
inscrita no CNPJ sob o n.º ____________ e inscrição estadual nº___________, estabelecida no(a) 
_______________________________________, ciente e de acordo com todas as especificações e 
condições do Edital de Cotação Prévia de Preços e seus Anexos, vem, por intermédio do seu 
representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento

Previsão de 
Pagamentos 

Valor

Elaboração de até 25 perfis das empresas 

1 º Pagamento na 
entrega dos 5 
primeiros itens – 
Prospecção de 
Mercados 
Estratégicos 

R$

Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial) 
Seleção de mercado alvo prioritário para   o 

Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
a relação de NCMs 

definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo 

2º   Pagamento  na 
entrega do item 6 - 
Catálogo de 
fornecedores 

 
R$

Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais) 

3º Pagamento na 
entrega dos itens 7 
a 9 - Execução da 
Rodada de 
Negócios 

 
 

R$
Realização de workshop de preparação  

negócios 

Relatório de impacto de negócios 
 

Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), 
º___________, estabelecida no(a) 

de acordo com todas as especificações e 
vem, por intermédio do seu 

representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento dos materiais 

Valor 

R$ 

R$ 

R$ 
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1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias,

2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos 
necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os 
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o 
caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

3) Iniciar a prestação dos serviços em até 

4) Optamos pela Garantia de Execução Contratual na modalidade ___________. (Vide item 8.4 do Edital).

5) Forma de Pagamento: De acordo com o definido na Cotação Prévia de Preços

6) Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social: _________________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________;

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________;

d) Endereço: ____________________________________________________________;

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________;

f) CEP: __________________________; e

g) Cidade: ________________________ Estado: _______

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:
______________________________________

i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):____________________________________________;

h)Banco:________Conta Corrente:____________

_______________________________________________________
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1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos 
necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os 

argos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o 
caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

Iniciar a prestação dos serviços em até 3 (três) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato.

4) Optamos pela Garantia de Execução Contratual na modalidade ___________. (Vide item 8.4 do Edital).

De acordo com o definido na Cotação Prévia de Preços e 

presa são: 

a) Razão Social: _________________________________________________________;

b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________;

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________;

___________________________________________________________;

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________;

f) CEP: __________________________; e-mail: _______________________ 

g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________________;

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato:
_______________________________; 

i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):____________________________________________;

h)Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________.

Local e data 
_______________________________________________________

Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 

a contar da data de sua apresentação. 

2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos 
necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os 

argos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o 
caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente. 

rtir da assinatura do contrato. 

4) Optamos pela Garantia de Execução Contratual na modalidade ___________. (Vide item 8.4 do Edital). 

e Termo de Referência. 

a) Razão Social: _________________________________________________________; 

b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________; 

c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________; 

___________________________________________________________; 

e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________; 

________________________; 

h)Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o contrato: 

i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):____________________________________________; 

_____Agência:___________________. 

_______________________________________________________ 
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Anexo IV - Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 

Anexo VI - Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente

Anexo VII - Declaração de Elaboração Independente de Proposta
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Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 

atende aos requisitos da habilitação. 
 
 

Anexo V – Declaração de Menor 
 
 

Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente
 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta
 

 

Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que 

Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
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CONTRATANTE: 
 
� INSTITUTO EUVALDO LODI 

Quadra 1, Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
33.938.861/0001-74, neste ato
xxxxxxxxxx, RG nº xxxx, SSP/XX

 
CONTRATADA: 
 
� XXXXXXXXXXX – Nome de fantasia,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
XXXXXXX – CEP: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
portador do RG: XXXXXXXXX
 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente
primeira e CONTRATADA a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestaç
forma que se segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1. Prestação de serviços de consultoria especializada 
Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais 
Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 
Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras 
da Âncora Bosch, executado por meio de con
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
 
1.2. DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 
Os serviços que serão descritos abaixo deverão ter início 3 (três) dias úteis após 
sendo que eles serão demandados à CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço emitidas pelo 
CONTRATANTE, contendo informações que permitam o gerenciamento, avaliação de resultados e o 
controle da execução dos serviços, e envolverão a
 
1.2.1. Objetivos específicos: 
 

- Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas participantes;
- Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da atuação 
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ANEXO VIII 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
EXECUÇÃO DO CONVENIO 12/2013, CELEBRADO 
ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL. 
PROCESSO PRO-29618/2016– SC 004390.

INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, com sede n
1, Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

74, neste ato representado pelo xxxxxxxxxxx, inscrito no CPF/ MF sob o nº 
xxxxxxxxxx, RG nº xxxx, SSP/XX. 

Nome de fantasia, XXXXXXXXXX, com sede na cidade de 
, na XXXXXXXXX, nº XXXXXXXXX, Conjunto 

XXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, inscrito no CPF nº 
XXXXXXXXX. 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente
a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestaç

OBJETO DO CONTRATO  

de consultoria especializada para o desenvolvimento de estratégia de 
Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais 
Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 
Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras 
da Âncora Bosch, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi 
Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC. 

1.2. DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços que serão descritos abaixo deverão ter início 3 (três) dias úteis após a assinatura do contrato, 
sendo que eles serão demandados à CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço emitidas pelo 
CONTRATANTE, contendo informações que permitam o gerenciamento, avaliação de resultados e o 
controle da execução dos serviços, e envolverão as seguintes atividades: 

Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas participantes;
Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da atuação 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DO CONVENIO 12/2013, CELEBRADO 
ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC E O 

 
004390. 

no Setor Bancário Norte, 
1, Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

, inscrito no CPF/ MF sob o nº 

com sede na cidade de 
, Conjunto XXXXXXX, Bairro 

XXXXXXXXXX, neste ato por seu 
, inscrito no CPF nº XXXXXXXXX e 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE a 
a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na 

para o desenvolvimento de estratégia de 
Internacionalização, realização de Estudos de Prospecção de Mercados nacionais e internacionais e 
Realização de Rodada de Negócios no Âmbito do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores do 
Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, para até 25 empresas fornecedoras 

vênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NC e o 

a assinatura do contrato, 
sendo que eles serão demandados à CONTRATADA por meio de Ordens de Serviço emitidas pelo 
CONTRATANTE, contendo informações que permitam o gerenciamento, avaliação de resultados e o 

Realizar diagnóstico para a definição do perfil empresarial de até 25 empresas participantes; 
Seleção e análise de mercados estratégicos para internacionalização e ampliação da atuação 
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comercial do grupo das 25
- Identificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil e 
exterior para o encontro de negócios com as 25
- Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de negóci
- Fornecer o Catálogo de Fornecedores das empresas participantes do
- Realizar Rodada de Negócios entre empresas brasileiras e

 
1.2.2. Estudos de Prospecção de
 
A Metodologia a ser adotada neste estudo de prospecção de merc
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 
seguintes etapas: 
 
Etapa 1 – Perfil empresarial 
 
Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar e
maturidade internacional. 
 

Etapa 1.1 - Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 
(NCMs). 
 
Etapa 1.2 - Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
empresas apontando gargalos de desenvolvimento para o aumento da competitividade nacional 
e internacional do grupo e apresentação do modelo de tabulação dos
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta 
que disponibilize um formulário customizável, que contemple questões que avaliem o grau de 
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 
posicionamento das empresas frente a estes dois
 
Etapa 1.3 – Realização de en
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 
forma remota por meio de
 
Etapa 1.4 – Realização de 
recebimento de todos os 25 formulários preenchidos.
 

Produto esperado: Relatório individual do perfil de cada uma das 25
 
Etapa 2 – Definição de Mercados Estratégicos
 
Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 
e investimentos reconhecidas globalmente.
 

Etapa 2.1 - Estudos estatísticos por NCM
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 
ranqueamento, selecionarem
deles o Brasil. 
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upo das 25 empresas; 
Identificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil e 
exterior para o encontro de negócios com as 25 fornecedoras; 
Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de negóci
Fornecer o Catálogo de Fornecedores das empresas participantes do Programa;
Realizar Rodada de Negócios entre empresas brasileiras e estrangeiras.

Estudos de Prospecção de Mercados 

A Metodologia a ser adotada neste estudo de prospecção de mercados nacionais e internacionais para 
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 

Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar e

Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 

Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
do gargalos de desenvolvimento para o aumento da competitividade nacional 

e internacional do grupo e apresentação do modelo de tabulação dos gráficos.
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta 

ilize um formulário customizável, que contemple questões que avaliem o grau de 
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 
posicionamento das empresas frente a estes dois referenciais. 

Realização de encontro com as 25 empresas com o objetivo de orientar o 
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 
forma remota por meio de webconf, webinar, vídeo conferência, entre outros.

ealização de follow up junto às empresas com o objetivo de garantir o 
recebimento de todos os 25 formulários preenchidos. 

Relatório individual do perfil de cada uma das 25 Empresas participantes.

Definição de Mercados Estratégicos 

Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 
e investimentos reconhecidas globalmente. 

Estudos estatísticos por NCM x mercados potenciais – Utilizar modelo econométrico 
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 
ranqueamento, selecionaremos 3 países para a análise de inteligência comercial, sendo um 

Identificar potenciais compradores, representantes, distribuidores e parceiros no Brasil e 

Preparar o grupo de 25 empresas, por meio de capacitação, para o encontro de negócios; 
Programa; 

estrangeiras. 

ados nacionais e internacionais para 
as 25 empresas contempladas no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores deverá conter as 

Mapeamento individual do perfil de 25 empresas com o objetivo de identificar expectativas, gargalos e 

Seleção de produtos prioritários utilizando as Nomenclaturas Comuns do Mercosul 

Análise da maturidade em gestão empresarial e maturidade internacional  das 
do gargalos de desenvolvimento para o aumento da competitividade nacional 

gráficos. 
A captação dos dados para esta análise deverá se dar com a utilização de ferramenta on line, 

ilize um formulário customizável, que contemple questões que avaliem o grau de 
maturidade em gestão das empresas, o grau de exportação em que elas se encontram, e o 

contro com as 25 empresas com o objetivo de orientar o 
preenchimento, bem como o acompanhamento individual e ou esclarecimento das dúvidas que 
surjam até que os formulários sejam devolvidos preenchidos. O encontro deverá ocorrer de 

webconf, webinar, vídeo conferência, entre outros. 

junto às empresas com o objetivo de garantir o 

Empresas participantes. 

Para esta etapa, a contratada deverá possuir acesso à base de dados, públicas e privadas de comércio 

Utilizar modelo econométrico 
baseado em indicadores formais de mercado para ranquear 10 potenciais países importadores 
e apresentar suas características de atratividade para cada NCM em questão. Após este 

os 3 países para a análise de inteligência comercial, sendo um 
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Etapa 2.2 - Análise de inteligência comercial 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a part
coleta e análise de dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 
e não tarifárias, abertura de mercado, concorrência, dados sócio
entre outros. 

 
Etapa 2.3 - Apresentação dos resultados e realiz
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch.
 

Produto esperado: Relatório com os estudo
na etapa 2.1. 
 
Etapa 3 – Aprofundamento dos Mercados Estratégicos
 

Etapa 3.1 - Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da
2.3 (Um país da América do Sul ou Central ou d
mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc.
 
Etapa 3.2 – Análise do consumo mundial 
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado.
 
Etapa 3.3 - Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
competitividade do fornec
alvo. 
 

Produto esperado: Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; info
etiquetas de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 
relacionados ao setor e posicionamento no merc
 
Etapa 4 – Identificação de Parceiros Estratégicos
 

Etapa 4.1 - Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros 
estratégicos nos mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de 
contatos da carteira de cli
participação da Rodada no Brasil. Indicação detalhada de metodologia de busca  e escolha das 
empresas e respectivos representantes com poder de decisão, para o encontro de negócios no
Brasil. 
 
Etapa 4.2 - Listagem para cada uma das NCMs identificadas no perfil.
 
Etapa 4.3 - Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 
definido na Etapa 3) – contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.
 
Etapa 4.4 - Seleção de empresas âncora potenciais comprador
empresas) – contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.
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Análise de inteligência comercial – Estruturar estudo para subsidiar a tomada de 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a part
coleta e análise de dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 
e não tarifárias, abertura de mercado, concorrência, dados sócio- econômicos sobre o país, 

Apresentação dos resultados e realização de oficina para definição de 1 mercado 
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch.

Relatório com os estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados analisados 

Aprofundamento dos Mercados Estratégicos 

Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da
2.3 (Um país da América do Sul ou Central ou do Norte), coleta de dados relevantes sobre o 
mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc.

Análise do consumo mundial – demanda – concorrência. A análise deverá avaliar o 
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado.

Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
competitividade do fornecimento do Brasil em relação aos principais concorrentes no mercado 

Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; info
etiquetas de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 
relacionados ao setor e posicionamento no mercado. 

Identificação de Parceiros Estratégicos 

Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros 
estratégicos nos mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de 
contatos da carteira de clientes, compradores, distribuidores e perfil dos selecionados para a 
participação da Rodada no Brasil. Indicação detalhada de metodologia de busca  e escolha das 
empresas e respectivos representantes com poder de decisão, para o encontro de negócios no

Listagem para cada uma das NCMs identificadas no perfil. 

Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 
contando com a participação da âncora do projeto, Bosch.

Seleção de empresas âncora potenciais compradoras no Brasil (pelo menos
contando com a participação da âncora do projeto, Bosch. 

Estruturar estudo para subsidiar a tomada de 
decisão das empresas participantes sobre o mercado potencial a ser escolhido, a partir da 
coleta e análise de dados de indicadores como: dados de balança comercial, barreiras tarifárias 

econômicos sobre o país, 

ação de oficina para definição de 1 mercado 
externo, nesta etapa haverá limitação às Américas do Sul, Central e do Norte além de setores 
estratégicos nacionais. A oficina contará com a participação do IEL e Bosch. 

s estatísticos por NCM e potenciais mercados analisados 

Levantamento das características do mercado priorizado na oficina da etapa 
o Norte), coleta de dados relevantes sobre o 

mercado alvo para apresentar tendências de consumo, hábitos de consumo, canais de 
distribuição, volume de comércio, principais players, organização de mercado etc. 

concorrência. A análise deverá avaliar o 
perfil do consumidor e tendências de futuro para o(s) setor(es) alvo no país selecionado. 

Competitividade das empresas fornecedoras. Será necessário analisar os fatores de 
imento do Brasil em relação aos principais concorrentes no mercado 

Relatório detalhado do mercado alvo e informações sobre os setores prioritários no 
Brasil. O relatório deve conter informações sobre: o perfil do mercado alvo; informações práticas de 
etiquetas de negócios; condições de acesso ao mercado, inclusive com identificação de barreiras 
comerciais e não comerciais; condições de promoção comercial, calendários de feiras e eventos 

Pesquisa de potenciais clientes, compradores, distribuidores e parceiros 
estratégicos nos mercados prioritários. Será necessário fazer a validação dos dados de 

entes, compradores, distribuidores e perfil dos selecionados para a 
participação da Rodada no Brasil. Indicação detalhada de metodologia de busca  e escolha das 
empresas e respectivos representantes com poder de decisão, para o encontro de negócios no 

Seleção de parceiros estratégicos internacionais (máximo 2 empresas no país 
contando com a participação da âncora do projeto, Bosch. 

as no Brasil (pelo menos10 



H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\CP\2016\CP 1-2016 - Rodada de N

A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
as empresas brasileiras quanto as âncoras internacionais que atenderão, presencialmente, a rodada de 
negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
empresa (nome, contato, endereço, telefone, etc), espaço para des
descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas.
 
A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
regionais, na América Latina, na Europa
 
Produto esperado: Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 
selecionadas no Brasil e no exterior.
 
Etapa 5: Preparação para negociação internacional
 

Etapa 5.1 - Workshops para apresentação das principais informações necessárias para 
empresa se preparar para participar da Rodada de Negócios 
workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 
segundo para apresentação do relatório dos mercados potenciais e o terceiro de detalhamento 
do mercado alvo. Todos feitos por web ou vídeo conferência (à
 
Etapa 5.2 - Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 
de Negócios – Será realizada por meio de videoconferência para todas as 25 empresas 
participantes do projeto, com carga horária de 4 horas.

 
Produto esperado: Capacitação realizada
 
1.2.3. Rodadas de Negócios - Encontros
 
a. Esta etapa trata do encontro de negócios
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado 
de São Paulo. 
 
b. A contratada deverá estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software 
B2B, para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, 
emissão de relatórios e agendas de
c. A contratada deverá sensibilizar 2 empresas âncoras estrangeiras (do país definido na Etapa 3) 
e pelo menos 10 empresas âncoras brasileiras, a participar da Rodada de
 
d. As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 
4 (quatro) estrelas, para, ao menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 
responsabilidade da CONTRATADA
 
e. A classificação do padrão dos quartos, em no mínimo, 4 estrelas, deve
possíveis candidatos a serem selecionados, na e
grandes empresas de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de 
acomodação e de instalações apropriadas para a realização do
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A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
esas brasileiras quanto as âncoras internacionais que atenderão, presencialmente, a rodada de 

negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
empresa (nome, contato, endereço, telefone, etc), espaço para descrição das principais atividades e 
descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas.

A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
regionais, na América Latina, na Europa, na Ásia, e demais regiões-foco para o setor em questão.

Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 
selecionadas no Brasil e no exterior. 

Etapa 5: Preparação para negociação internacional 

hops para apresentação das principais informações necessárias para 
empresa se preparar para participar da Rodada de Negócios – Serão necessários no mínimo 3 
workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 

ra apresentação do relatório dos mercados potenciais e o terceiro de detalhamento 
do mercado alvo. Todos feitos por web ou vídeo conferência (à distância).

Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 
Será realizada por meio de videoconferência para todas as 25 empresas 

participantes do projeto, com carga horária de 4 horas. 

Capacitação realizada 

Encontros B2B 

Esta etapa trata do encontro de negócios propriamente dito, entre as empresas fornecedoras do 
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado 

A contratada deverá estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software 
B2B, para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, 
emissão de relatórios e agendas de reuniões. 

á sensibilizar 2 empresas âncoras estrangeiras (do país definido na Etapa 3) 
e pelo menos 10 empresas âncoras brasileiras, a participar da Rodada de Negócios.

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 
o) estrelas, para, ao menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

CONTRATADA. 

A classificação do padrão dos quartos, em no mínimo, 4 estrelas, deve-se ao fato de os 
possíveis candidatos a serem selecionados, na etapa 4, serão executivos do alto escalão, de 
grandes empresas de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de 
acomodação e de instalações apropriadas para a realização do evento. 

A contratada deverá disponibilizar ambiente virtual e inserir os dados das  empresas participantes, tanto 
esas brasileiras quanto as âncoras internacionais que atenderão, presencialmente, a rodada de 

negócios. Este ambiente deve conter: foto do representante, logo da empresa, dados cadastrais da 
crição das principais atividades e 

descrição dos produtos. Agendamento das reuniões e quadro que indique agendas abertas. 

A contratada deverá ter bases de atuação internacional, com parceiros estratégicos e alcances 
foco para o setor em questão. 

Listagem de potenciais clientes e perfil detalhado das empresas âncoras 

hops para apresentação das principais informações necessárias para 
Serão necessários no mínimo 3 

workshops com o grupo de empresas fornecedoras, o primeiro para lançamento do projeto, o 
ra apresentação do relatório dos mercados potenciais e o terceiro de detalhamento 

distância). 

Capacitação à distância com antecedência de (pelo menos) 2 semanas da Rodada 
Será realizada por meio de videoconferência para todas as 25 empresas 

propriamente dito, entre as empresas fornecedoras do 
Programa, os parceiros estratégicos internacionais e âncoras brasileiras identificados na etapa 4 
detalhada acima. O encontro ocorrerá em 1 dia, em local a ser definido pela Contratante, no estado 

A contratada deverá estruturar as agendas de negócios individuais com a utilização de software 
B2B, para a realização do cruzamento de negócios, agendamento e gerenciamento de dados, 

á sensibilizar 2 empresas âncoras estrangeiras (do país definido na Etapa 3) 
Negócios. 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão, no mínimo, 
o) estrelas, para, ao menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

se ao fato de os 
tapa 4, serão executivos do alto escalão, de 

grandes empresas de padrão mundial, o que justifica  a escolha e atende aos requisitos de 
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f. As despesas com passagens aéreas nacionais, hosped
contratada para a realização da Rodada de Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da 
CONTRATADA. 
g. A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados no evento, tais como: 
convites, formulários de perfil das empresas, formulário para a pesquisa de satisfação
h. A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo acompanhamento e confirmação 
da participação das empresas fornecedoras e
i. A contratada deverá realizar pesquisa de
participantes do evento. 
j. A contratada deverá operar presencialmente a Rodada de  Negócios.
k. A infra-estrutura para a realização da Rodada de Negócios será de responsabilidade da
CONTRATANTE. 

 
Produto esperado: Relatório de Impacto de Negócios 
 
1.3 Catálogo das Empresas participantes do Encontro
 
A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
Negócios, até a data do evento. Este catálogo deverá conte
participantes do Programa, deverá ser editorado, traduzido (para o
inglês, em 50 vias coloridas mais 
 
Produto esperado: Mídia Digital com mais 50 impressões, em por
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 
Fornecedores participantes do Programa.
 
Resumo dos Produtos Esperados
 

Item Produtos esperados

1 Elaboração de até 25 perfis 

2 Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 
empresa) 

3 Seleção de mercado alvo prioritário para o grupo

4 Análise do Mercado Alvo selecionado (01 país)

5 Listagem de potenciais clientes, parceir
NCMs definidas na etapa 2 do item

6 Catálogo impresso e digital 

7 Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 
nacionais) 

8 Realização de workshop 
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As despesas com passagens aéreas nacionais, hospedagem e alimentação, da equipe da 
contratada para a realização da Rodada de Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da 

A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados no evento, tais como: 
s de perfil das empresas, formulário para a pesquisa de satisfação

A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo acompanhamento e confirmação 
da participação das empresas fornecedoras e âncoras. 

A contratada deverá realizar pesquisa de satisfação junto às empresas âncoras e fornecedoras 

A contratada deverá operar presencialmente a Rodada de  Negócios. 
estrutura para a realização da Rodada de Negócios será de responsabilidade da

Relatório de Impacto de Negócios – B2B. 

Catálogo das Empresas participantes do Encontro B2B. 

A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
Negócios, até a data do evento. Este catálogo deverá conter o perfil de cada uma das 25 fornecedoras 
participantes do Programa, deverá ser editorado, traduzido (para o inglês) e impresso

 a via digital. 

Mídia Digital com mais 50 impressões, em português e inglês, coloridas  (pois tem 
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 

Programa. 

Resumo dos Produtos Esperados 

Produtos esperados 

Elaboração de até 25 perfis das empresas participantes. 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 

Seleção de mercado alvo prioritário para o grupo 

Análise do Mercado Alvo selecionado (01 país) 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, distribuidores, para relação de 
NCMs definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo empresarial bilíngue 

Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 

Realização de workshop de preparação para rodada de negócios

agem e alimentação, da equipe da 
contratada para a realização da Rodada de Negócios no Estado de São Paulo, correrão por conta da 

A contratada deverá desenvolver todos os materiais que serão utilizados no evento, tais como: 
s de perfil das empresas, formulário para a pesquisa de satisfação etc... 

A contratada será responsável pelo envio dos convites, pelo acompanhamento e confirmação 

satisfação junto às empresas âncoras e fornecedoras 

estrutura para a realização da Rodada de Negócios será de responsabilidade da 

A contratada deverá preparar o Catálogo com o perfil das Empresas participantes da Rodada de 
r o perfil de cada uma das 25 fornecedoras 

impresso em português e 

tuguês e inglês, coloridas  (pois tem 
a finalidade de promover as empresas participantes e deverá conter fotos), do  Catálogo de 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais mercados (no máximo 2 NCM por 

os, distribuidores, para relação de 

Seleção de parceiros estratégicos (02 internacionais, pelo menos 10 âncoras 

de preparação para rodada de negócios 
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9 Relatório de impacto de negócios B2B

 
1.4. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC em 
São Paulo, em caso de reuniões presenciais e no dia do evento 
para tal, no estado de São Paulo.
 
As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de:
 

� Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora;
� Despesas de viagens para

CONTRATANTE; 
� Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 

remotamente; 
� Capacitação das empresas será à
� Realização da Rodada de
� Consolidação de informações e elaboraçã

 
2.4 Os serviços contratados

 

Etapas 

Perfil Empresarial 

Definição de Mercados Estratégicos

Aprofundamento dos Mercados Estratég

Identificação de Parceiros Estratégicos

Preparação para negociação internacional

Rodadas de Negócios - Encontros B2B

Catálogo das Empresas participantes do 
Encontro B2B 
 
1.5. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 

a. A execução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do IEL, 
bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 
mapeamento das necessidades serão realizadas nas ins
somente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, 
briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de 
produção da CONTRATADA.

 
b. A execução dos serviços que envolvem desde as atividades de planejamento, bem como 

levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas serão 
realizadas nas instalações da empresa
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Relatório de impacto de negócios B2B 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC em 
São Paulo, em caso de reuniões presenciais e no dia do evento - Rodada de Negó

Paulo. 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de: 

Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora;
para as reuniões presenciais em São Paulo, serão

Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 

Capacitação das empresas será à distância; 
Realização da Rodada de Negócios; 
Consolidação de informações e elaboração de relatórios; 

contratados deverão ser prestados de acordo com o cronograma

Mês 1 Mês 2 Mês 3

          

Definição de Mercados Estratégicos           

Aprofundamento dos Mercados Estratégicos           

Identificação de Parceiros Estratégicos           

Preparação para negociação internacional           

Encontros B2B           
Catálogo das Empresas participantes do 

          

SERVIÇOS 

A execução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do IEL, 
bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 
mapeamento das necessidades serão realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA e, 
somente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, 
briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de 
produção da CONTRATADA. 

serviços que envolvem desde as atividades de planejamento, bem como 
levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas serão 
realizadas nas instalações da empresa CONTRATADA. 

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da contratada, no escritório do IEL/NC em 
Rodada de Negócios, no local definido 

Pelo menos 2 Reuniões com o IEL/NC em São Paulo com a presença da empresa âncora; 
serão por conta da 

Reuniões com as empresas fornecedoras para levantamento do Perfil de cada uma, 

cronograma abaixo: 

Mês 3 Mês 4 

      

      

      

      

      

      

      

A execução dos serviços que requeiram o uso de ferramentas internas de propriedade do IEL, 
bem como as atividades de planejamento, em sua fase de levantamento da demanda e 

talações da empresa CONTRATADA e, 
somente quando for impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, 
briefings e subsídios, serão realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de 

serviços que envolvem desde as atividades de planejamento, bem como 
levantamento da demanda, mapeamento das necessidades e demais atividades previstas serão 



H:\GECOM\z.CPL\Editais-Inex-Disp\CP\2016\CP 1-2016 - Rodada de N

c. As despesas de deslocamento, passagens aéreas e
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, nos casos de 
reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) ocasiões, exceto na execução da 
Rodada de Negócios, quando estas despesas 

 
d. Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional;

 
e. Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados aos técnicos do 

CONCEDENTE (Ministério do Desenvolvimento, 
despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de acordo com o documento de Diárias e 
Passagens serão pagos por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e 
vinte reais) destinada a indeniza
alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento.

 
f. Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de deslocamento até 

o local de embarque, e do desemb
versa). 

 
g. Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para deslocamentos próximos à 

região de São Paulo, onde o transporte aéreo se mostre inviável ou excessivamente 
antieconômico, bem como o combustível consumido ao longo dos

 
h. As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 (quatro) 

estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 
responsabilidade da CONTRATAD

 
i. Infraestrutura e ferramentas:

 
i.1. Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a infraestrutura necessária de 
equipamentos e suprimentos, constituída de ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, 
softwares e demais recursos, de forma a garantir a perfeita execução  dos  serviços  objeto  deste  
Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, quando estes serão de responsabilidade 
da CONTRATANTE; 
i.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo 
apresentações, base de dados de importadores e de inteligência competitiva, sistema de B2B 
automatizado, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento;
i.3. Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executa
alto padrão, sem nenhum custo adicional para o IEL
i.4. As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 
Empresariais, por meio de instrumento específico de demanda e contro
ações de desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço 
 
1.6. O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
2.1. A Contratada deverá apresen
contrato, a equipe técnica adequada para a prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar 
com: 
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As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, nos casos de 
reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) ocasiões, exceto na execução da 
Rodada de Negócios, quando estas despesas serão de responsabilidade da

Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional;

Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados aos técnicos do 
CONCEDENTE (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de acordo com o documento de Diárias e 
Passagens serão pagos por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e 
vinte reais) destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordinárias com hospedagem, 
alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento. 

Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de deslocamento até 
o local de embarque, e do desembarque até o local de trabalho ou de hospedagem (e vice

Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para deslocamentos próximos à 
região de São Paulo, onde o transporte aéreo se mostre inviável ou excessivamente 

m como o combustível consumido ao longo dos trajetos.

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 (quatro) 
estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

CONTRATADA. 

ferramentas: 

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a infraestrutura necessária de 
equipamentos e suprimentos, constituída de ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, 

, de forma a garantir a perfeita execução  dos  serviços  objeto  deste  
Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, quando estes serão de responsabilidade 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, base de dados de importadores e de inteligência competitiva, sistema de B2B 
automatizado, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento; 

Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executadas, garantindo um serviço de 
alto padrão, sem nenhum custo adicional para o IEL Nacional; 

As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 
Empresariais, por meio de instrumento específico de demanda e controle das etapas necessárias para 
ações de desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço – OS. 

O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

2.1. A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura deste 
equipe técnica adequada para a prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar 

terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade da CONTRATANTE, nos casos de 
reuniões presenciais em São Paulo, estimadas em 2 (duas) ocasiões, exceto na execução da 

serão de responsabilidade da Contratada. 

Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional; 

Pagamento de Diária que terá como referência os valores e critérios aplicados aos técnicos do 
Indústria e Comércio Exterior - MDIC). As 

despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de acordo com o documento de Diárias e 
Passagens serão pagos por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e 

r o técnico pelas despesas extraordinárias com hospedagem, 

Valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), cuja finalidade é cobrir despesas de deslocamento até 
arque até o local de trabalho ou de hospedagem (e vice- 

Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidade básica, para deslocamentos próximos à 
região de São Paulo, onde o transporte aéreo se mostre inviável ou excessivamente 

trajetos. 

As despesas com passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel padrão 4 (quatro) 
estrelas, de pelo menos 2 parceiros internacionais selecionados na etapa 4, serão de 

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA fornecer toda a infraestrutura necessária de 
equipamentos e suprimentos, constituída de ambiente físico, mobiliário, telefones, computadores, 

, de forma a garantir a perfeita execução  dos  serviços  objeto  deste  
Projeto  Básico,  exceto   na ocasião da Rodada de Negócios, quando estes serão de responsabilidade 

o material de apoio, como 
apresentações, base de dados de importadores e de inteligência competitiva, sistema de B2B 

das, garantindo um serviço de 

As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 
le das etapas necessárias para 

O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes. 

contados a partir da assinatura deste 
equipe técnica adequada para a prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar 
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c) 01 (um) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
características: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 
Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 
projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 
Encontros B2B. 

 
d) 01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 

estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacionais  com no mínimo 6 
(seis) meses de experiência em projetos de pesquisas d
internacional. 

 
2.1.2- Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

 
a) Nome do profissional;
b) Experiências profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 

trabalhos; e resumo dos serviços
 

2.1.3- Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, na licitação, deverão 
comprovar vínculo com o estabelecimento licitan
da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 
indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de 
serviços de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 
licitante; 

 
2.1.4- Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caberá à 
licitante, apresentar Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissiona
2.1., no qual este(s) se compromete(m) a compor a equipe técnica.

 
2.1.5- Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas 
atividades, com o grau de escolaridade e a experiência compatível c
exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

 
2.1.6- Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços de acordo com o 
especificado neste Termo de Referência.

 
2.1.7- Prover o pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 
andamento e a boa execução dos serviços.

 
2.2. Iniciar a prestação dos serviços, 
assinatura do contrato. 
 
2.3- A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacional, de 
acordo com o planejamento de cada uma das 25 empresas fornecedoras. A 
de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 
Rodada de Negócios. 
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01 (um) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
racterísticas: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 

Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 
projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 

01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 
estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacionais  com no mínimo 6 
(seis) meses de experiência em projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e

Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

profissional; 
cias profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 

trabalhos; e resumo dos serviços realizados. 

Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, na licitação, deverão 
comprovar vínculo com o estabelecimento licitante; mediante a apresentação da cópia autenticada 
da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 
indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de 

do com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 

Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caberá à 
licitante, apresentar Termo de Compromisso assinado pelo(s) profissional(is) indicado(s) no item 
2.1., no qual este(s) se compromete(m) a compor a equipe técnica. 

Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas 
atividades, com o grau de escolaridade e a experiência compatível com as atividades a serem 
exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços de acordo com o 
especificado neste Termo de Referência. 

pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 
andamento e a boa execução dos serviços. 

Iniciar a prestação dos serviços, objeto deste Contrato, em até 3 (três) dias contados a partir da 

A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacional, de 
acordo com o planejamento de cada uma das 25 empresas fornecedoras. A estratégia envolve a análise 
de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 

01 (um) consultor sênior que atuará como Gerente de Projeto, com as seguintes 
racterísticas: profissional graduado na área de estatística, administração, economia, 

Marketing ou Relações internacionais, com no mínimo 6 (seis) meses de experiência em 
projetos de pesquisas de mercado de âmbito nacional e internacional e realização de 

01 (um) consultor pleno, com as seguintes características: profissional graduado na área de 
estatística, administração, economia, Marketing  ou  Relações  internacionais  com no mínimo 6 

e mercado de âmbito nacional e 

Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá 
apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo: 

cias profissionais, com: nome da empresa; datas de início e término dos 

Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, na licitação, deverão 
te; mediante a apresentação da cópia autenticada 

da carteira de trabalho, ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional 
indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de 

do com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com o estabelecimento 

Caso não haja vínculo empregatício e nem contrato de prestação de serviços caberá à 
l(is) indicado(s) no item 

Prestar os serviços por meio de pessoal adequadamente qualificado e capacitado para suas 
om as atividades a serem 

exercidas, respeitando as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

Cumprir rigorosamente a programação das atividades e prestar os serviços de acordo com o 

pessoal necessário para garantir a execução dos serviços, sem interrupção, e 
substituir qualquer empregado em caso de ausência legal ou férias, de maneira a não prejudicar o 

, em até 3 (três) dias contados a partir da 

A empresa deverá apoiar a execução das etapas de preparação para atuação internacional, de 
estratégia envolve a análise 

de mercados, identificação de potenciais clientes, capacitação para  negociação e participação na 
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2.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
 
2.5. Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para
de atendimento neste Termo de Referência;
 

2.6-Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa;
2.7-Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 

serão executadas sem custo fi
2.8-Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 

da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente;
2.9-Também constituem responsabilidade da CONTRATA

previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 
empregadora, sem qualquer solidariedade do IEL;

2.10- Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  depend
IEL, deverão ser apresentados

2.11- Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de
Compromisso relativo a

2.12- Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das
responsabilidades previstas

 
a) Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente.
b) Reparar, corrigir, remover, 

ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

c) Assumir todos os gastos e despesas 
decorrentes do Contrato.

d) Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da
contratação. 

e) Realizar os serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
Termo de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 
normas e legislação.

f) Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terce

g) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 
ocorrido nas dependências do

h) Responsabilizar
obrigações com

i) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a ex
IEL. 

j) Responsabilizar
competente, movida por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato.

k) Assumir a responsabilidade de não comerciali
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do
IEL. 
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
neste Termo de Referência; 

Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa; 
Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 
serão executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional; 
Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 
da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente;
Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 
empregadora, sem qualquer solidariedade do IEL; 
Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  depend

apresentados formalmente ao Gestor do Contrato; 
Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de

a sigilo, conforme modelo definido pelo IEL Nacional;
s disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das
previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada

Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas (sem quaisquer 
ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.
Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento das obrigações 

Contrato. 
Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da

Realizar os serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 
legislação. 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terce
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 

do nas dependências do IEL. 
Responsabilizar-se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 
obrigações com terceiros. 
Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que nos recintos do

Responsabilizar-se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro 
competente, movida por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato.
Assumir a responsabilidade de não comercializar, ceder e doar os programas
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
se fizerem necessários, limitados a até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do Contrato, conforme artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

atender às necessidades 

 
Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 

Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade 
da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

DA os pagamentos dos encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 

Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades,  nas  dependências do 

Os profissionais da  CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o  Termo  de 
Nacional; 

s disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento  das 
obrigada a: 

Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente. 
reconstruir ou substituir, a suas expensas (sem quaisquer 

ônus para o IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em 
execução. 

que fizer para o adimplemento das obrigações 

Guardar sigilo absoluto sobre as informações que vier a ter conhecimento por força da 

Realizar os serviços para os quais foi contratada de acordo com o estabelecido no 
de Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

Assumir inteira responsabilidade civil e administrativa por quaisquer danos e prejuízos, 
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros. 
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, 
forem vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que 

se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 

Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
ecução dos serviços, ainda que nos recintos do 

se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro 
competente, movida por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato. 

zar, ceder e doar os programas- fonte e 
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do 
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l) Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução 
do Contrato. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI

 
O CONTRATANTE deverá, entre outras providencias:
 

3.1- Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o 
instrumento. 

3.2-  Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos 
serviços, objeto deste instrumento.

3.3-  Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 
serviços prestados.

3.4- Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 
quando assim for neces

3.5- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA, necessários à prestação dos serviços.

3.6- Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
meio do responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato.

3.7- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato.

3.8- Gerenciar, orientar, acompanhar e supervisionar a execução dos
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 
forma que se busque o aperfeiçoamento contínuo.

3.9- Aprovar relatórios elaborados pela

3.10- Nomear representante para 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa para fins de
pagamento. 

3.11- Proceder o registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e adotar as providências 
necessárias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro 
os resultados previstos neste Termo de Referência.

3.12- A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.13- Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar 
refeitos. 

3.14- Receber o objeto para
descritas no Termo de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da 
CONTRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão
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Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

deverá, entre outras providencias: 

Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o  estabelecido

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos 
erviços, objeto deste instrumento. 

Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 
prestados. 

Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 
necessário. 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 
da CONTRATADA, necessários à prestação dos serviços. 

se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato.

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 
cumprimento do contrato. 

Gerenciar, orientar, acompanhar e supervisionar a execução dos trabalhos desenvolvidos, 
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 
forma que se busque o aperfeiçoamento contínuo. 

Aprovar relatórios elaborados pela CONTRATADA. 

Nomear representante para acompanhar e fiscalizar os serviços contratados
artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa para fins de

o registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e adotar as providências 
ias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro 

os resultados previstos neste Termo de Referência. 

A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

ação rejeitar e solicitar que os serviços considerados inadequados

para verificação da sua conformidade com as condições e especificações 
Termo de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da 

TRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão

Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução 

estabelecido neste 

Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos 

Informar à CONTRATADA, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição   dos 

Permitir e facilitar o acesso dos empregados da CONTRATADA  às  suas  dependências, 

Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por 
responsável indicado para acompanhamento e fiscalização do contrato. 

Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no 

trabalhos desenvolvidos, 
bem como questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de 

r os serviços contratados, nos termos do 
artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os documentos da despesa para fins de 

o registro de todas as ocorrências porventura ocorridas e adotar as providências 
ias ao fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro 

A presença da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da 

considerados inadequados, sejam 

verificação da sua conformidade com as condições e especificações 
Termo de Referência e seus Anexos e na proposta de preços da 

TRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos: 
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a) provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Provisório, assinado pelas

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qua
quantidade e consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo, assinado pelas

 
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊ
 
4.1. O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura 
prorrogável dentro do prazo de vigência
Indústria e Comercio Exterior – 
Convênio, caso ocorra. 
 
4.1.1. Caso haja prorrogação da vigência d
Contrato poderá ser prorrogada, 
8.666/93. 
 
CLAUSULA QUINTA – DOS PREÇOS
ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1. O valor total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em 
(__________________), sendo os valores unitários fixos pelo período de sua vigência, que 
de acordo com as demandas realizadas pelo CONTRATANTE, 
conforme quadro abaixo: 
 

Item Produtos esperados 

1 
Elaboração de até 25 perfis das empresas 
participantes. 

 
2 

Estudos estatísticos por NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial)

3 Seleção de mercado alvo prioritário para o
grupo 

4 Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01
país) 

 
5 

Listagem de potenciais clientes, parc
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1.

 
6 

 
Catálogo impresso e digital 
empresarial bilíngue 

7 
Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais)
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provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Provisório, assinado pelas partes. 
definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qua
quantidade e consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo, assinado pelas partes. 

ÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura 
el dentro do prazo de vigência do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, 

 MDIC, condicionada a eventuais prorrogações d

4.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do 
prorrogada, caso necessário, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 

DOS PREÇOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

or total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em 
(__________________), sendo os valores unitários fixos pelo período de sua vigência, que 
de acordo com as demandas realizadas pelo CONTRATANTE, demandados via Ord

Previsão de 
Pagamentos 

Valor

Elaboração de até 25 perfis das empresas 1 º Pagamento na 
entrega dos 5 
primeiros itens – 
Prospecção de 
Mercados 

 
 

r NCM e potenciais 
mercados (quantidade a ser definida a partir 
do diagnóstico empresarial) 

Seleção de mercado alvo prioritário para o Estratégicos  

Análise  do  Mercado  Alvo  selecionado (01 

Listagem de potenciais clientes, parceiros, 
distribuidores, para relação de NCMs 
definidas na etapa 2 do item 2.1.1. 

Catálogo impresso e digital – catálogo 
2º   Pagamento  na 
entrega do item 6 - 
Catálogo de 
fornecedores 

 

Seleção de parceiros estratégicos (02 
internacionais, 02 nacionais) 

3º Pagamento na 
entrega dos itens 7 

 
 

provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento 

definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qualidade, 
quantidade e consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura 17 de abril de 2017, 
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, 

MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de vigência do próprio 

o citado Convênio, conforme item acima, a vigência do 
até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E RECURSOS 

or total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em R$ __________ 
(__________________), sendo os valores unitários fixos pelo período de sua vigência, que serão pagos 

demandados via Ordem de Serviço, 

Valor 

R$ 

R$ 
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8 
Realização de workshop de preparação  
para rodada de negócios

9 Relatório de impacto de negócios

 

5.3. O pagamento dar-se-á no dia 22 (vint
mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela 
Fiscal, relatório de atividades, executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen drive) em duas cópias c
os arquivos abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de 
conformidade do Contratante. 

5.4. Nos valores a serem pagos à
decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as 
contribuições, impostos, encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, 
alimentação e deslocamento de pessoal para o 
decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos diretos ou indiretos
instrumento, nada mais sendo devido pelo

5.5. Caberá a CONTRATADA apresentar a N
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de 
vencimento para que o CONTRATANTE

5.6.  Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o docu
CONTRATADA e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, 
sem quaisquer ônus adicionais para

5.7. No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informan
previamente à CONTRATADA. 

5.8. O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da 
agência: ________, Banco _____________.
 
5.8. Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Conv
Processo nº 52001.001903/2013
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
orçamentárias identificados a seguir:

� Unidade: 04.01.06.03 
� CR: 16.3.02.01.02.01.12 

 
CLAUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 

6.1. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior 
à CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, incl

a) Advertência por escrito; 

b) Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os 
CONTRATANTES pelo prazo de até 

6.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor total do contrato
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Realização de workshop de preparação  
negócios 

a 9 - Execução da 
Rodada de 
Negócios Relatório de impacto de negócios 

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da efetiva 
mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, após o recebimento de Nota 

executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen drive) em duas cópias c
os arquivos abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de 

.4. Nos valores a serem pagos à CONTRATADA já estão computados todos os custos necessários 
dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as 

contribuições, impostos, encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, 
alimentação e deslocamento de pessoal para o Distrito Federal, se houver, e quaisquer outra
decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos diretos ou indiretos
instrumento, nada mais sendo devido pelo CONTRATANTE. 

apresentar a Nota Fiscal/Fatura para as conferências e os 
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de 

CONTRATANTE possa providenciar os trâmites de pagamento.

atura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, 

sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE. 

No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informan

O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA
agência: ________, Banco _____________. 

5.8. Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Conv
Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de 
Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi 
orçamentárias identificados a seguir: 

 

DAS PENALIDADES E DA RESCISÃO 

.1. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior 
à CONTRATADA, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:

 

Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os 
CONTRATANTES pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 
sobre o valor total do contrato, enquanto perdurar o descumprimento. 

R$ 

efetiva prestação dos serviços, 
, após o recebimento de Nota 

executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen drive) em duas cópias com todos 
os arquivos abertos, baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de 

já estão computados todos os custos necessários 
dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todas as 

contribuições, impostos, encargos das leis trabalhistas e sociais, fretes, viagens, hospedagem, 
se houver, e quaisquer outras incidências 

decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos diretos ou indiretos não especificados no 

atura para as conferências e os atestados de 
recebimento pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de 

possa providenciar os trâmites de pagamento. 

mento será devolvido à 
e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, 

No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informando-as 

CONTRATADA, de n.º ______, 

5.8. Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Convênio nº. 12/2013, 
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de 

MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os códigos 

.1. Pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior 
usive cumulativamente: 

Multas, inclusive cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os 

.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 
, enquanto perdurar o descumprimento.  
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6.3. A resolução do contrato motivada pelo inadimplement
de multa à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que 
ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. 

6.4. O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE
0,2% (dois por cento) sobre o valor de cad
juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a sat

6.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou 
força maior impeditivas da prestação 
da ocorrência, sob pena de não poder alegá

 
6.6. As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 
judicialmente, se for o caso. 

6.6.1. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 
constatadas. 

6.7. O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o 
CONTRATO, independentemente de prévia interpelação judicial ou extraj
CONTRATADA, ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.

6.8. Além de qualquer outro descumpri
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA 
tenha direito a indenização, a qualquer título:

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o o
escrita do CONTRATANTE;

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO;

c) Ocorrer reincidência, por parte da 
aplicação de multa; 

d) Ocorrer a decretação de fal
ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; e

e) Deixar de apresentar a garantia contratual, caso tenha sido exigida.

6.8.1. Em qualquer das situações elencadas nas alínea
“d”, a CONTRATADA 
cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

CLAUSULA SÉTIMA - PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕ

7.1. A CONTRATADA deverá: 

a. Obedecer às normas e rotinas do IEL Nacional, em especial, às que disserem respeito à 
segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e procedimentos físicos de 
armazenamento e transporte das informações existe
serviços; 

b. Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e criminalmente 
por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização;
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.3. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação 
de multa à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que 
ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos. 

gamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE, implicará na incidência de multa de 
0,2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os 
juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.

.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou 
força maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data 

o poder alegá-los posteriormente. 

.6. As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

.1. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 

.7. O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o 
CONTRATO, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo a 
CONTRATADA, ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.

.8. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA 
tenha direito a indenização, a qualquer título: 

Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, sem a prévia autorização 
CONTRATANTE; 

Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO; 

Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na 

Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da 
ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; e 

Deixar de apresentar a garantia contratual, caso tenha sido exigida. 

.8.1. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do item 6.9, exceto o previsto na letra 
 ficará sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 

cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 

PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕ

Obedecer às normas e rotinas do IEL Nacional, em especial, às que disserem respeito à 
segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e procedimentos físicos de 
armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas durante a execução dos 

Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e criminalmente 

ação e/ou incorreta ou descuidada utilização; 

o de qualquer das partes ensejará a aplicação 
de multa à parte culpada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que 
ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de indenização por perdas e danos.  

, implicará na incidência de multa de 
1% (um por cento) ao mês. Os 

isfação do débito. 

.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou 
2 (dois) dias úteis contados da data 

CONTRATANTE poderão ser 
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

.1. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades 

.7. O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o 
udicial, respondendo a 

CONTRATADA, ainda, pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços. 

mento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em 
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA 

CONTRATO, sem a prévia autorização 

, em infração contratual que implique na 

ência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou 

.9, exceto o previsto na letra 
prevista na Cláusula 6.4, 

 

PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕES 

Obedecer às normas e rotinas do IEL Nacional, em especial, às que disserem respeito à 
segurança, guarda, manutenção e integridade dos dados, programas e procedimentos físicos de 

ntes ou geradas durante a execução dos 

Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
natureza de que venham tomar conhecimento, respondendo administrativa, civil e criminalmente 
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c. Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 
direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será 
de exclusiva propriedade do IEL Nacional.

d. Por ocasião da celebração do Contrato, abster
relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, sem prévia e expressa 
autorização por escrito do CONTRATANTE, pelo prazo d
relação contratual ora referida, sob pena de multa equivalente ao benefício econômico a ser 
gerado para a CONTRATADA.

7.2. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens intelectuais resulta
da contratação pertencerão ao IEL Nacional.

7.3. A CONTRATADA, por ocasião da celebração do Contrato, ficará impedida de prestar serviços ou 
estabelecer qualquer relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, pelo 
prazo de 2 (dois anos), sob pena de multa equivalente ao ben
CONTRATADA. 

CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

8.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas por este instrumento, a 
CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a garantia
correspondente a 5% (cinco por cento)
__________, nos termos do Edital da Cotação Prévia de Preços nº 
após a assinatura deste contrato.

8.2. A garantia prestada, quando for o caso, será restituída, automaticamente ou por solicitação, somente 
após comprovação de integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de 
multas, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados aos CONTRATANTES 
ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste Contrato, bem assim após comprovação da 
inexistência de reclamações trabalhistas, nas quais os CONTRATANTE
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça 
trabalhista, provocados pela CONTRATADA e não liquidados.

8.3. O documento referente à garantia contratual 

8.4. O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu 
valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da 
notificação do Contratante. 

8.5. O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do CONTRATANTE, ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das 
perdas e danos porventura verificados.

8.6. O CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a 
eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento 
contratual, e de indenização por danos causados a terceiros, ocorridos nas suas depe

 
CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. O recebimento do objeto dar
conformidade com as condições e especificações descritas n
proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos: 
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Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 
direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será 

de do IEL Nacional. 

Por ocasião da celebração do Contrato, abster-se de prestar serviços ou estabelecer qualquer 
relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, sem prévia e expressa 
autorização por escrito do CONTRATANTE, pelo prazo de 2 (dois) anos contados do fim da 
relação contratual ora referida, sob pena de multa equivalente ao benefício econômico a ser 
gerado para a CONTRATADA. 

7.2. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens intelectuais resulta
da contratação pertencerão ao IEL Nacional. 

7.3. A CONTRATADA, por ocasião da celebração do Contrato, ficará impedida de prestar serviços ou 
estabelecer qualquer relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, pelo 

s anos), sob pena de multa equivalente ao benefício econômico a ser gerado à 

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL  

8.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas por este instrumento, a 
á apresentar ao CONTRATANTE a garantia no valor de R$ _

5% (cinco por cento) do Valor Total Estimado do Contrato, na modalidade de
nos termos do Edital da Cotação Prévia de Preços nº 1/2016, em 

após a assinatura deste contrato. 

8.2. A garantia prestada, quando for o caso, será restituída, automaticamente ou por solicitação, somente 
após comprovação de integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de 

as, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados aos CONTRATANTES 
ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste Contrato, bem assim após comprovação da 
inexistência de reclamações trabalhistas, nas quais os CONTRATANTES respondam solidariamente ou 
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça 
trabalhista, provocados pela CONTRATADA e não liquidados. 

O documento referente à garantia contratual deverá ser entregue na Gerência de Compras 

O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu 
valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da 

O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do CONTRATANTE, ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das 
perdas e danos porventura verificados. 

derá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a 
eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento 
contratual, e de indenização por danos causados a terceiros, ocorridos nas suas depe

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1. O recebimento do objeto dar-se-á por comissão nomeada por Portaria, que fará a verificação da sua 
conformidade com as condições e especificações descritas no Termo de Referência e seus Anexos e
proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos: 

Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 
direta com as atividades desenvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido será 

se de prestar serviços ou estabelecer qualquer 
relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, sem prévia e expressa 

e 2 (dois) anos contados do fim da 
relação contratual ora referida, sob pena de multa equivalente ao benefício econômico a ser 

7.2. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens intelectuais resultantes 

7.3. A CONTRATADA, por ocasião da celebração do Contrato, ficará impedida de prestar serviços ou 
estabelecer qualquer relação de cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, pelo 

fício econômico a ser gerado à 

8.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas por este instrumento, a 
R$ _________(extenso), 

do Valor Total Estimado do Contrato, na modalidade de 
, em até 10 (dez) dias úteis 

8.2. A garantia prestada, quando for o caso, será restituída, automaticamente ou por solicitação, somente 
após comprovação de integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de 

as, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos causados aos CONTRATANTES 
ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste Contrato, bem assim após comprovação da 

S respondam solidariamente ou 
subsidiariamente com a CONTRATADA, sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça 

ncia de Compras - GECOM. 

O valor da garantia permanecerá integral até o término da vigência do Contrato. A reposição de seu 
valor, quando for o caso, será feita em até 72 (setenta e duas) horas, contadas da data de recebimento da 

O valor da garantia reverterá, integralmente, em favor do CONTRATANTE, ou pelo saldo que 
apresentar, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das 

derá utilizar o valor da garantia prestada para descontar os valores referentes a 
eventuais multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento 
contratual, e de indenização por danos causados a terceiros, ocorridos nas suas dependências. 

á por comissão nomeada por Portaria, que fará a verificação da sua 
Termo de Referência e seus Anexos e na 

proposta de preços da CONTRATADA, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos:  
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a) provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório, 
assinado pelas partes.  

b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias 
consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 
partes.  

 
CLAUSULA DÉCIMA - DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

10.1. Será utilizada a metodologia des
fornecimento, que serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota 
Fiscal/Fatura.  

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

11.1. Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA, na instalações do 
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de Negócios, o 
trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado de São

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

12.1. A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, 
será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou
renúncia de direitos. 

12.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os 
direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

12.3. Os quantitativos previstos neste 
da integralidade. 

12.4. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos:

� O Edital de Cotação Prévia de Preços Nº 
� Proposta de Preços da CONTRATADA.
� Demais documentos do processo.

12.3. Fica eleito o Foro de Brasília 
para dirimir quaisquer questões relativas da contratação.

 
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o pres
forma e para um só fim, na presença das testemunhas 
efeitos. 

___________________________________________

_________________________________________________

Testemunhas: 
 
NOME: 
CPF:  
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provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório, 

definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, após verificação da qualidade, quantidade e 
consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

10.1. Será utilizada a metodologia descrita no Termo de Referência para a avaliação do serviço e 
fornecimento, que serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

erão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA, na instalações do 
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de Negócios, o 
trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado de São

DÉCIMA SEGUNDA – CONDIÇÕES GERAIS E DO FORO 

A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, 
será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou

.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os 
direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.

12.3. Os quantitativos previstos neste Contrato são estimados, não obrigando o Contratante a execução 

. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos:

Edital de Cotação Prévia de Preços Nº 1/2016. 
roposta de Preços da CONTRATADA. 
Demais documentos do processo. 

. Fica eleito o Foro de Brasília - DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 
para dirimir quaisquer questões relativas da contratação. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma e para um só fim, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e legais 

Brasília, _____ de ______________ de 201

___________________________________________ 
CONTRATANTE 

_________________________________________________
CONTRATADA 

NOME: 
CPF:  

provisoriamente, no ato da entrega, mediante emissão de Termo de Recebimento Provisório, 

úteis, após verificação da qualidade, quantidade e 
consequente aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS  

Termo de Referência para a avaliação do serviço e 
fornecimento, que serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota 

erão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA, na instalações do 
Contratante quando por razões de reuniões presenciais e para os eventos de Rodada de Negócios, o 
trabalho será realizado no local determinado para tal a ser definido, no estado de São Paulo. 

A tolerância por qualquer das Partes, quanto ao descumprimento das condições aqui estipuladas, 
será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como novação contratual ou 

.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os 
direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte. 

são estimados, não obrigando o Contratante a execução 

. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos: 

DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, 

ente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor e 
baixo, para que produza seus jurídicos e legais 

Brasília, _____ de ______________ de 2016. 
 

_________________________________________________ 


