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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 

Processo PRO-40051/2015 

Abertura: 14/12/2015 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040
Fones: (61) 3317-8968 
 
INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública Cotação Prévia de Preço
PREÇO para contratação de empresa p
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
8.666/93, e disposições específicas da 
de 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 
Edifício Roberto Simonsen, Quadra 
endereço eletrônico licitacoes@cni.org.br
 
1. DO OBJETO  
 
A presente Cotação Prévia de Preços
realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e implementação
de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria 
Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi 
IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior 
previstas neste edital e em todos os seus anexos.
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar desta cotação prévia de pre
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 falimentar.
c) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados d
d) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, 

respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas
que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau

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 ne
PRÉVIA DE PREÇOS e que não tenha
inclusos no envelope apropriado, exceto se for microempresa (Lei nº123/2006). 
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COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 5/2015 

 

Tipo: Menor Preço Global

Horário: 10 HORAS 

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

NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.938.861/0001
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública Cotação Prévia de Preço

para contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, Convê
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, de acordo com as disposições gerais da Lei 

e disposições específicas da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro 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 as 18h d

fício Roberto Simonsen, Quadra 1, Bloco C, 1º andar, das 9h às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do 
licitacoes@cni.org.br. 

Prévia de Preços tem por objeto a contratação de empresa de consultoria especializada na 
realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e 
de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria 
Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi 
IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior – MDIC, nas condições e especificações 
previstas neste edital e em todos os seus anexos. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO  

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

admitida a participação nesta Cotação Prévia de Preços:  

Consórcio de pessoas jurídicas. 
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 do IEL. 

amente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, 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 cônjuges ou parentes em primeiro grau
Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer 

ração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos. 
Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 

Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documento exigido ne
PRÉVIA DE PREÇOS e que não tenham sido apresentados na reunião de abertura das propostas, devidamente 

no envelope apropriado, exceto se for microempresa (Lei nº123/2006).  
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Tipo: Menor Preço Global 

Brasília (DF)                

inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.938.861/0001-74, 
por intermédio da Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna pública Cotação Prévia de Preço do tipo MENOR 

Convênio nº 12/2013 com 
MDIC, de acordo com as disposições gerais da Lei 

de novembro de 2011 e Decreto 6.170 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Instrumento 
as 18h do dia 8/12/2015, no SBN, 

1, Bloco C, 1º andar, das 9h às 12h e das 14h às 18h ou por intermédio do 

de empresa de consultoria especializada na 
de Plano de Melhoria em gestão financeira e 

de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria 
Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - 

MDIC, nas condições e especificações 

somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades do 

Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 

sociedades coligadas, controladoras e suas 
ou diretores, sejam as mesmas pessoas de outra 

que esteja participando desta licitação e ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau. 
Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer 

Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 da Lei nº 

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



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

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 
empresa e número da Cotação Prévia de Preços

 
Documentos de Habilitação e Proposta de Preços
COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 5
NOME DA EMPRESA: (Identifica
CNPJ DA EMPRESA: 
E-MAIL:  
TELEFONE:  
 

Local: SBN, Quadra 1, Bloco C, Edifício Roberto Simonsen, 2
3317-8968  
  
4. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE
 
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 cotação. 
 
4.2. Para os fins de habilitação, todas as 
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 d
 
4.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da 
credenciamento ficam dispensados de serem inseridos no envelope de habilitação.
 
4.3. Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou acompanhados de 
suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão 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.
 
4.4. 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.
 
4.5. Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste 
 

� HABILITAÇÃO JURÍDICA
 

4.6. Para fins de habilitação jurídica, a 
 
4.6.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
 
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 r
competente. 
 
4.6.2. Declaração de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos 
requisitos da habilitação. 
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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, identificado no lado externo pelo nome da 

Cotação Prévia de Preços, com os seguintes conteúdos: 

e Proposta de Preços 
5/2015 

: (Identificação) 

C, Edifício Roberto Simonsen, 2º andar, CEP 70040-903 -

ENVELOPE 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 

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 itens. 

Os documentos relativos à habilitação jurídica da empresa que já tiverem sido apresentados por ocasião do 
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 Permanente de Licitação, exceto aqueles 

ões 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. 

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

pesquisa nos sítios oficiais na internet. 

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 

de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos 
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, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a documentação exigida por 
) envelope lacrado, opaco, identificado no lado externo pelo nome da 

- Brasília (DF) - Fones (61) 

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 

s 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 

que já tiverem sido apresentados por ocasião do 

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

ões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) dias anteriores à data 

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

inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste item. 

As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s) designada(s) em separado 
espectivo, devidamente averbado no Registro Público 

de que conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende aos 
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4.6.3. Declaração de Menor: de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, em cumprimento 
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da CF/88.

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

 
4.6.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta
 

� QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 

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
fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou
da mesma natureza ou similar ao objeto aqui licitado
informações que permitam a identificação correta do contratante e do prestador do s

 
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 inabilitação da respectiva 
 

• QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO
 
4.8. Para fins de habilitação econômico
 
4.8.1. Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
com emissão não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista 
 

� 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 
SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
 
4.9.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao do
ou sede da empresa, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
 
4.9.3.1. Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
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
 
4.9.3.2. Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito 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 
para as empresas sediadas em outras localidades.
 
4.9.4. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
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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 
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 características, 
tidades e prazos com o objeto desta cotação, por meio da apresentação de 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 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 
Identificação 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 respectiva 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

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

alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
(noventa) dias da data prevista para abertura do certame. 

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 comprovação de regularidade n
mento Unificado de Fornecedores ou os documentos a seguir 

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao do
, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

Certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria
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). 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito 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.
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de que não possui em seu quadro de pessoal (empregados) menor, em cumprimento 

de que inexistem fatos impeditivos para sua 

Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características, 
por meio da apresentação de 1 (um) ou mais atestados, 

privado, de que já prestou ou presta satisfatoriamente serviço 
O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter 

erviço, tais como: 

Identificação 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 respectiva empresa.  

alência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, 
 

comprovação de regularidade no 
a seguir mencionados: 

Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver, relativo ao domicílio 

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 

Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Distrito Federal, para 

Municipal, respectivamente, 

Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal. 
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4.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trab
Certidão Negativa.  
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
 
5.1.  A Proposta de Preços deverá 
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 das mesmas. 
 
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 
houver. 
 
5.4. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso prevalecerá sobre 
a numérica. 
 
5.5. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item.
 
6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Será aberto o envelope contendo a Proposta e os documentos de 
todos os presentes.  
 
6.2. As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO, não podendo ultrapassar o 
(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centav
documentação de habilitação. 
 
6.3. Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
www.portaldaindustria.com.br/licitacoes
documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis publicamente na sede do 
 
6.4. Caso nenhuma empresa consiga atender os critérios mí
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 presencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas
convocadas.  
 
6.6. Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes no
com preço global superior ao limite estabelecido
  
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
suspender a sessão pública. 
 
7.3. Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá 
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rova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da

 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 
smos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da empresa, inclusive os tributários e o frete, se 

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

Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item.

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

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

As propostas serão avaliadas pelo MENOR PREÇO, não podendo ultrapassar o valor
(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centav

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e 
www.portaldaindustria.com.br/licitacoes, como também será comunicada a todos os participantes 
documentos de avaliação e as propostas estarão disponíveis publicamente na sede do IEL

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 
resencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas

Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes no
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 escrito, na mesma sessão pública em 

o analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo

Da decisão da Comissão relativa ao pedido de reconsideração não caberá mais nenhum questionamento
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mediante a apresentação da 

datada, impressa e assinada, sem 

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

A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional (Real), em 
, inclusive os tributários e o frete, se 

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

Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas neste Item. 

habilitação, os quais serão rubricados por 

valor global de R$ 295.798,80 
(duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) e examinada toda a 

Proferida a decisão, o resultado constará em Ata, lavrada pela Comissão de Licitações e disponível no site 
, como também será comunicada a todos os participantes por e-mail. Os 

IEL.  

nimos suficientes para adjudicação da proposta, a 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará, obrigatoriamente por sorteio em ato 
resencial, no primeiro dia útil posterior a abertura das propostas, para a qual todas as empresas serão 

Serão desclassificadas as propostas contendo preços incompatíveis com os preços correntes no mercado, ou 

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 

o analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe facultado, para tanto, 

mais nenhum questionamento. 
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8. DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA
 
8.1. A adjudicação do objeto deste certame dar
procedimento, indicando a licitante vencedora.
 
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
ordenação final realizada pela Comissão de Licitação.
 
8.3. O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo vir 
a ser prorrogado mediante acordo entre as pa
 
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. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93
 
8.4. A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato, apresentará
garantia correspondente a 5% (cinco
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-a ou substituindo
 
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 p
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 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 even
pelo MDIC). 
 
9.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato 
automaticamente prorrogada, até o limite daquel
 
10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
10.1. Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
Processo nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 
Indústria e Comercio Exterior – MDIC
seguir: 

 
� Unidade: 04.01.06.03 
� CR: 15.3.02.01.02.01.12
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DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA

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

itante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a data, hora e local 

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

O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo vir 
a ser prorrogado mediante acordo entre as partes, por intermédio de Termo Aditivo, caso necessário.

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

razo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato, apresentará
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 contratual, 
a ou substituindo-a, sempre com antecedência de 30 (trinta) di

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. 

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

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

 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de vigência do próprio Convênio

9.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato 
prorrogada, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93.

 

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do 
24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de

MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os códigos orçamentárias identificados a 

 
CR: 15.3.02.01.02.01.12 
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DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO DE GARANTIA. 

á após julgamento final e consequente homologação do 

itante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a data, hora e local 

convocar as demais licitantes, obedecida à 

O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame pelo prazo de 10 (dez) meses, podendo vir 
rtes, por intermédio de Termo Aditivo, caso necessário. 

O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se fizer no objeto do 

razo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do contrato, apresentará 
do valor total estimado do contrato, optando por uma das seguintes 

A Licitante vencedora manterá a garantia de execução do contrato durante todo o prazo contratual, 
a, sempre com antecedência de 30 (trinta) dias à sua expiração. 

A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais diminuições de seu valor 

razo contratual, desde que todas as obrigações 

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

15 de janeiro de 2016, prorrogável 
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

tuais prorrogações de vigência do próprio Convênio (já em fase de aprovação 

9.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato ficará 
obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93. 

Os recursos para a presente COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS correrão por conta do Convênio 12/2013, 
Ministério de Desenvolvimento, 
orçamentárias identificados a 



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

11. DAS PENALIDADES  
 
11.1. A empresa adjudicatária deverá observar
Preços, para execução dos serviços, sujeitando
8.666/93 e suas alterações.  
  
12. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
  
12.1. As obrigações entre as partes, Contratante
Termo de Referência, como se aqui transcritas estivessem.
 
13. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
13.1. A participação nesta Cotação P
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 também
interesse público e fato superveniente, ainda anulá
 
13.4. As obrigações entre as partes, forma de prestação dos serviços e demais condições inere
estão descritos no Termo de Referência.
  
14. DO EDITAL  
 
14.1. Fazem parte desta Cotação Prévia de Preços

Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Carta Credenciamento
Anexo III – Modelo de Proposta.
Anexo IV - Declaração de que 
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 Contrato. 
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A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas nest
, para execução dos serviços, sujeitando-se, no que couber, às penalidades constantes no 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

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

A participação nesta Cotação Prévia de Preços implica a aceitação integral e irretratável dos termos d

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

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

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

a Cotação Prévia de Preços:  
ncia.  
mento. 

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 Superveniente 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta 
Minuta do Contrato.  

_______________________________ 
Comissão Permanente de Licitação 
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rigorosamente as condições estabelecidas nesta Cotação Prévia de 
se, no que couber, às penalidades constantes no art. 86 e 87 da Lei 

e Contratada, são as previstas nos itens 5 e 6, respectivamente, do 

implica a aceitação integral e irretratável dos termos deste 

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

ransferir a data da abertura desta cotação prévia de preço, podendo também revogá-la por 

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

conhece e concorda com as condições estabelecidas no edital e que atende 
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1. OBJETO 
 
Contratação de empresa de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Eu
Exterior – MDIC. 
 

2. DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 

Os serviços que serão descritos abaixo deverão ter início 3
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:
 

� Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 
e Empresarial; 

� O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 
gestão), em finanças e custos. 

� Ainda sobre o modelo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trab

� Realização de diagnóstico empresarial 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 
em 5 (cinco) ondas de 5 (cinco) empresa
médio e médio – grande. 

� Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
Planos de Melhoria deverão ser específicos por empresa a depender do
diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa;

� Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 
Melhoria deverá ser acompa
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual;

� Segunda aplicação de diagnóstico empresarial 
implementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa. 

� Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
efetivamente implantadas, por onda de trabalho e ao final 
empresas; 

� Todos os relatórios deverão ser entregues nas línguas, português e Inglês.
 

2.1  Aspectos Metodológicos 
 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de:
 

� Reuniões mensais com o IEL/NC e 
� Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 

e priorização dos pontos críticos, com ferramenta padrão; 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Contratação de empresa de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

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: 

Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 

O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 
gestão), em finanças e custos.  

elo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trab
Realização de diagnóstico empresarial in loco para avaliação do nível de maturidade em gestão financeira 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 
em 5 (cinco) ondas de 5 (cinco) empresas, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas de portes, pequeno, 

Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
Planos de Melhoria deverão ser específicos por empresa a depender dos resultados característicos do 
diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa;
Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 
Melhoria deverá ser acompanhada pelos mesmos consultores participantes da fase de diagnóstico, e prevê 
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual;
Segunda aplicação de diagnóstico empresarial in loco para avaliação dos indicadores após a 

lementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa. 
Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
efetivamente implantadas, por onda de trabalho e ao final do desenvolvimento destas 25 (vinte e cinco) 

Todos os relatórios deverão ser entregues nas línguas, português e Inglês. 

 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de: 

Reuniões mensais com o IEL/NC e com a empresa âncora; 
Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 
e priorização dos pontos críticos, com ferramenta padrão;  
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Contratação de empresa de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 

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

(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 

Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 

O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 

elo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trabalho;  

para avaliação do nível de maturidade em gestão financeira 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 

s, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas de portes, pequeno, 

Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
s resultados característicos do 

diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa; 
Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 

nhada pelos mesmos consultores participantes da fase de diagnóstico, e prevê 
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual; 

para avaliação dos indicadores após a 
lementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa.  

Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
do desenvolvimento destas 25 (vinte e cinco) 

Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 
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� Execução do diagnóstico quantitativo através dos relatórios financeir
das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 
de gestão financeira e custos;

� Consolidação de informações e elaboração de relatórios;
� Visitas técnicas às empresa
� Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 

gestão financeira e custos, nas empresas do Programa.
 

2.2 Produtos Esperados 
 

              Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo:
 

Reunião 

1 

 • Preparação do Diagnóstico (duas semanas anteriores à visita técnica)
• Análise dos resultados preliminares do entendimento 
anteriores à visita técnica 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos

2 

• Preparação para a segunda 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o fornecedor e a 
Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou 
Gestão Financeira e Custos em Cadeias Produtivas)
• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, definição da proposta de 
desenvolvimento e desenho estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 
Financeira e Custos 
• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe do fornecedor

3 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica

4 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica

5 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica

6 
• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas independentemente 
pelo fornecedor 

Observações:  
 

� Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 
condução dos trabalhos. 

� As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 
horas. 
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Execução do diagnóstico quantitativo através dos relatórios financeiros consolidados dos últimos três anos 
das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 
de gestão financeira e custos; 
Consolidação de informações e elaboração de relatórios; 
Visitas técnicas às empresas para a implementação do plano de melhoria previamente elaborado;
Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 
gestão financeira e custos, nas empresas do Programa. 

Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo:

Atividades 

• Preparação do Diagnóstico (duas semanas anteriores à visita técnica) 
• Análise dos resultados preliminares do entendimento realizado nas duas semanas 

 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in-loco) 
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos 
• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à visita técnica) 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o fornecedor e a 
Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou 
Gestão Financeira e Custos em Cadeias Produtivas) 

iação do processo específico realizado pela Empresa, definição da proposta de 
desenvolvimento e desenho estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 

• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe do fornecedor 
• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica 
• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
icos definidos na segunda visita técnica 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

arte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica 
• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos 
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas independentemente 

Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 

As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 
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os consolidados dos últimos três anos 
das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 

s para a implementação do plano de melhoria previamente elaborado; 
Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 

Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo: 

Produtos 

• Diagnóstico da Gestão 
Financeira e Custos 

 • Desenho Estratégico do 
Processo a ser adotado 

• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 
• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 
• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 
• Diagnóstico Final e Plano de 
Atividades Independentes 

Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 

As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6 
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

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
impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, 
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 
em 3 (três) visitas presenciais, para

3.2 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.

3.3 Serão disponibilizadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por co
CONTRATADA. 

3.4 As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 
cidade de São Paulo - SP com destino às empresas participa
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo 
despesas correrão por conta da CONTRATADA.

3.5 Estão estimadas 6 (seis) visitas 
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo
e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, serão  limitadas ao:

3.5.1 Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocio

3.5.2 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 docum
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 de

3.5.3 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 hospedagem (e vice
versa). 

3.5.4 Ainda, pagamento do aluguel de veículo, em modalidad
região de São Paulo, onde o transporte aéreo se mostre inviável ou excessivamente 
antieconômico, bem como o combustível consumido ao longo dos trajetos.

3.6 Infraestrutura e ferramentas:

3.6.1 Será de responsabilidade de empre
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 Proje

3.6.2 Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento; 

3.6.3 Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem exec
de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o IEL Nacional;

3.6.4 As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 
Empresariais, por meio de instrumento específico de demanda e controle
necessárias para ações de desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço 
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EXECUÇÃO DOS 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
impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, briefings
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 
em 3 (três) visitas presenciais, para esta finalidade. 

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. 

izadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por co

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 

SP com destino às empresas participantes do Programa, aonde quer que estas 
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo 
despesas correrão por conta da CONTRATADA. 

Estão estimadas 6 (seis) visitas – uma por mês, conforme cronograma, por empr
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo
e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, serão  limitadas ao: 

Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocio

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 docum
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 
antieconômico, bem como o combustível consumido ao longo dos trajetos.

Infraestrutura e ferramentas: 

Será de responsabilidade de 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; 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, 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
necessárias para ações de desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço 
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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 

briefings e subsídios, serão 
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 

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 

izadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por conta da 

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 

ntes do Programa, aonde quer que estas 
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo - SP, estas 

uma por mês, conforme cronograma, por empresa participante do 
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo- SP, 

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 reais) destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordinárias com hospedagem, 

slocamento. 

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-

e 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. 

sa 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 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento;  

utadas, garantindo um serviço 

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

 
4.  PAGAMENTO 

4.1 Pela execução dos serviços, objeto deste Termo, e obedecidas as
Nacional pagará à CONTRATADA os valores referentes aos serviços prestados, de acordo e 
conforme com o Contrato originado deste Termo de Referência.

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

4.3  O pagamento referente aos serviços prestados dar
o número de horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados no 
período, com a carga horária executada e acompanhada, conforme o caso, de relatório das 
atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas visita

• Documento descritivo da Ferramenta de diagnóstico empresarial

• Relatório do resultado do diagnóstico realizado 

• Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas

• Relatório parcial das melhorias implementadas 

• Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final.

 
4.4 O Contratante encaminhará um cronograma prévio de visitas à empresa vencedora, com a 

previsão das visitas do mês seguinte, com 15 dias de antecedência.

4.5 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 
das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de conformidade do Contratante.

4.6 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
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE. 

4.7 Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA.

4.8 No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informando
as previamente à CONTRATADA. 

  
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Caberá à CONTRATADA:

5.2 A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, equipe técnica adequada para a 
prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar com:

5.2.1 1 (um) executivo de projeto, que deverá comprovar:
 

a) Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 
especialização em administração.

b) Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de 
internacional. 

c) Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 
responsabilidade global.
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O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes.

Pela execução dos serviços, objeto deste Termo, e obedecidas as 
Nacional pagará à CONTRATADA os valores referentes aos serviços prestados, de acordo e 
conforme com o Contrato originado deste Termo de Referência. 

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

O pagamento referente aos serviços prestados dar-se-á levando-se em consideração o serviço e 
o número de horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados no 
período, com a carga horária executada e acompanhada, conforme o caso, de relatório das 
atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas visita

Documento descritivo da Ferramenta de diagnóstico empresarial 

Relatório do resultado do diagnóstico realizado in loco. 

Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas

Relatório parcial das melhorias implementadas – após a 3ª visita 

Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final.

O Contratante encaminhará um cronograma prévio de visitas à empresa vencedora, com a 
previsão das visitas do mês seguinte, com 15 dias de antecedência. 

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 
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
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, informando
CONTRATADA.  

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Caberá à CONTRATADA: 

A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, equipe técnica adequada para a 
prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar com: 

(um) executivo de projeto, que deverá comprovar: 

Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 
especialização em administração. 

Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de 

Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 
responsabilidade global. 
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O modelo da Ordem de Serviço será aprovado em comum acordo entre as partes. 

 demais condições, o IEL 
Nacional pagará à CONTRATADA os valores referentes aos serviços prestados, de acordo e 

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 
o número de horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá emitir nota fiscal referente aos serviços efetivamente executados no 
período, com a carga horária executada e acompanhada, conforme o caso, de relatório das 
atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas visitadas. 

Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas 

Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final. 

O Contratante encaminhará um cronograma prévio de visitas à empresa vencedora, com a 

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 

Os pagamentos se farão mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA. 

No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informando-

A Contratada deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, equipe técnica adequada para a 

Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 

Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de porte 

Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 
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d) As competências para a adequada realização do objeto da presente contratação, a saber: gestão 
financeira, gestão de custos, v
de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 
médias e pequenas empresas nacionais e multinacionais.

e) Experiência no desenvolvimento de projetos
tenham envolvido diversas áreas organizacionais.

f) Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares.

g) Este executivo será o responsável por realizar todas as visitas
horas), as 25 empresas fornecedoras participantes do Programa.

 
5.3 Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá 

apresentar o currículo, que deverá conter, no mínimo:

5.3.1 Nome do profission

5.3.2 Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos 
trabalhos e resumo dos serviços realizados.

5.4 Para a comprovação da formação acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado 
de Conclusão de cada profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

5.5 A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que 
integram a Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes 
documentos: 

5.5.1 Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” 
ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
com a licitante. 

5.5.2 Caso o profissional seja sócio da licit
social ou estatuto que comprove a condição de sócio.

5.5.3 Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada 
do contrato, cujo prazo de vigência abranja, no m
CONTRATANTES.

5.6 Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente Termo de 
Referência, constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação 
mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da licitante.

5.7 Não há necessidade de dedicação exclusiva para os integrantes da equipe mínima.

5.8 Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia 
do CONTRATANTE. 

5.8.1 Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
de atendimento

5.8.2 Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às 
necessidades administrativ
dimensionados de acordo com a Ordem de Serviço aprovada;

5.8.3 Manter à disposição do 
comparecimento às suas dependências, em pelo menos 10 (d
alinhamento do projeto

5.8.4 Realizar reuniões periódicas com o(s) Gestor(es) do Contrato, visando o aprimoramento e a 
eficiência dos serviços prestados;

5.8.5 Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendi

 
 

\Cotação Eletrônica - Finanças\V3 - Finanças\CPP 5-2015 - COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS - Finanças - NOVA VERSÃO.docx – 

As competências para a adequada realização do objeto da presente contratação, a saber: gestão 
financeira, gestão de custos, visão de negócio em ambientes industriais, conhecimento de cadeias 
de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 
médias e pequenas empresas nacionais e multinacionais. 

Experiência no desenvolvimento de projetos com escopo global em indústrias multinacionais e que 
tenham envolvido diversas áreas organizacionais. 

Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares.

Este executivo será o responsável por realizar todas as visitas presenciais (estimadas em 1200 
horas), as 25 empresas fornecedoras participantes do Programa. 

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

Nome do profissional. 

Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos 
trabalhos e resumo dos serviços realizados. 

Para a comprovação da formação acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado 
a profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que 
integram a Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes 

Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” 
ou da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, que comprove o vínculo empregatício 

Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato 
social ou estatuto que comprove a condição de sócio. 

Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada 
do contrato, cujo prazo de vigência abranja, no mínimo, o período de prestação dos serviços às 
CONTRATANTES. 

Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente Termo de 
Referência, constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação 

ples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da licitante.

Não há necessidade de dedicação exclusiva para os integrantes da equipe mínima.

Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia 
 

Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
de atendimento neste Termo de Referência; 

Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às 
necessidades administrativas e de atendimento e com alocação dos perfis necessários, 
dimensionados de acordo com a Ordem de Serviço aprovada; 

Manter à disposição do CONTRATANTE o Gerente de Projetos, alocado no contrato, para 
comparecimento às suas dependências, em pelo menos 10 (dez) reuniões presenciais, de 
alinhamento do projeto; 

Realizar reuniões periódicas com o(s) Gestor(es) do Contrato, visando o aprimoramento e a 
eficiência dos serviços prestados; 

Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendi
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As competências para a adequada realização do objeto da presente contratação, a saber: gestão 
isão de negócio em ambientes industriais, conhecimento de cadeias 

de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 

com escopo global em indústrias multinacionais e que 

Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares. 

presenciais (estimadas em 1200 

Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá 

Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos 

Para a comprovação da formação acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado 
a profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada. 

A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que 
integram a Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes 

Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” 
CTPS, que comprove o vínculo empregatício 

ante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato 

Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada 
ínimo, o período de prestação dos serviços às 

Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente Termo de 
Referência, constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação 

ples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da licitante. 

Não há necessidade de dedicação exclusiva para os integrantes da equipe mínima. 

Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia 

Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às necessidades 

Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às 
as e de atendimento e com alocação dos perfis necessários, 

o Gerente de Projetos, alocado no contrato, para 
ez) reuniões presenciais, de 

Realizar reuniões periódicas com o(s) Gestor(es) do Contrato, visando o aprimoramento e a 

Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendimentos; 
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5.8.6 Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa;

5.8.7 Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 
serão executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional;

5.8.8 Os profissionais necessários
da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente;

5.8.9 Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 
previstos na legislação vigente e de
empregadora, sem qualquer solidariedade do IEL;

5.8.10 Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades, nas dependências do IEL, 
deverão ser apresentados formalmente ao Gestor do Contrato;

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

5.8.12 Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema 
Indústria. 

5.8.13 Sem prejuízo das
responsabilidades previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada a:

a) Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente.

b) Reparar, corrigir, remover, rec
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.

c) Assumir todos os gastos e despesas que
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) Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 
crachás quando em trabalho nas instalações do IEL.

g) Assumir inteira respon
materiais e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros.

h) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica em acid
vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que ocorrido nas 
dependências do IEL.

i) Responsabilizar
obrigações com terceiros.

j) 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 
IEL. 

k) Responsabilizar
movida por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato.

l) Assumir a responsabilidade de não comercializar, ceder e doar os programas
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digita
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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 a 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 dependências do IEL, 
deverão ser apresentados formalmente ao Gestor do Contrato; 

issionais da CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o Termo de Compromisso 
relativo a sigilo, conforme modelo definido pelo IEL Nacional; 

Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema 

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

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 
decorrentes do Contrato. 

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

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

 

Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 
crachás quando em trabalho nas instalações do IEL. 

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 ocorrido nas 
dependências do IEL. 

Responsabilizar-se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 
s 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 ou
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 digita
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Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa; 

Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções 
 

para prestação dos serviços deverão estar sob a responsabilidade 
da CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

Também constituem responsabilidade da CONTRATADA os pagamentos dos encargos sociais 
quaisquer outros, em decorrência da sua condição de 

Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades, nas dependências do IEL, 

issionais da CONTRATADA deverão assinar, individualmente, o Termo de Compromisso 

Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema 

disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento das 
responsabilidades previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada a: 

Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente. 

onstruir 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. 

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 Termo 
Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 

sabilidade 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 
entes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 

vítimas os seus empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que ocorrido nas 

se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer 

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 

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-fonte e 
produtos gerados para os hotsites, sites e ações de comunicação em mídia digital do IEL. 



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

m) Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução do 
Contrato. 

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1 Efetuar o pagamento devido à 

6.2 Fornecer à CONTRATADA toda e 
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
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 
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 supervision
questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de forma que se busque 
o aperfeiçoamento contínuo.

6.9 Aprovar relatórios elaborados pela CONTRATADA.

 

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 v
se vinculará. 

7.2 O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016.

7.2.1 A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este 
venha a ser renovado.

7.3 Este prazo se faz necessário, pois o serviço será prestado em grupos de 5 (cinco) empresas por vez, 
ou 5 (cinco) ondas, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas, conforme cronograma.

7.4 Após homologado o resultado da Cotação Prévia de preços, o Contratante con
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 ju

7.5 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
CONTRATADA. 
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Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução do 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste instrumento.

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

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

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

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 meio 
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. 

os 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 v

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016.

A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este 
venha a ser renovado. 

Este prazo se faz necessário, pois o serviço será prestado em grupos de 5 (cinco) empresas por vez, 
ou 5 (cinco) ondas, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas, conforme cronograma.

Após homologado o resultado da Cotação Prévia de preços, o Contratante con
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. 

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 beneficio econômico a ser gerado à 
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Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução do 

de acordo com o estabelecido neste instrumento. 

qualquer informação necessária para a prestação dos serviços, 

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

dependências, quando assim 

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

bom desempenho, por meio 
 

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

ar a execução dos trabalhos desenvolvidos, bem como 
questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de forma que se busque 

os 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 que 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016. 

A vigência do contrato poderá ser prorrogada até o limite da vigência do convênio, caso este 

Este prazo se faz necessário, pois o serviço será prestado em grupos de 5 (cinco) empresas por vez, 
ou 5 (cinco) ondas, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas, conforme cronograma. 

Após 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 

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 

beneficio econômico a ser gerado à 
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8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

8.1 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 documen
de pagamento.  

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 especificações exigidas, sem prejuízo 
daquela exercida pela empre

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 assumidas, tendo por parâmetro 
os resultados previstos neste Termo de R

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 serviços, que forem considerados 
inadequados.   

 

9. COMPETÊNCIA E CAPACIDADE TÉCNICA

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 direi
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

9.1.1 Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;

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

9.1.3 Data de emissão do atestado ou da certidão;

9.1.4 Assinatura e identificação do signatário 

9.1.5 A empresa poderá apresentar mais de um atestado.

 

10. LOCALIDADE DE TRABALHO

10.1 Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e 
reuniões, o trabalho poderá ser exe
definidas), da Âncora e no IEL/NC (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 
serviços. 
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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 documen

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 assumidas, 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 

, 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 e 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 ao emitente;

Data de emissão do atestado ou da certidão; 

Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).

A empresa poderá apresentar mais de um atestado. 

LOCALIDADE DE TRABALHO 

Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e 
reuniões, o trabalho poderá ser executado nas instalações das empresas (localidades a serem 
definidas), da Âncora e no IEL/NC (São Paulo). 

 

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 
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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 

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 

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 

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 

, 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 

to 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 

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

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

Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e 
cutado nas instalações das empresas (localidades a serem 

A proponente deverá apresentar a Proposta Comercial de Preços, nos moldes do quadro abaixo, já 
que incidam direta, ou indiretamente sobre a prestação dos 
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Reunião Atividades

1 

 • Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico 
• Análise dos resultados preliminares do entendimento 
realizado nas duas semanas anteriores à visita técnica
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos

2 

• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à 
visita técnica) 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão 
Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou 
Financeira e Custos em Cadeias Produtivas)
• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, 
definição da proposta de desenvolvimento e desenho 
estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 
Financeira e Custos 
• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela 
equipe do fornecedor 

3 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários 
do fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos
visita técnica 

4 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários 
do fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acom
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 
visita técnica 

5 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários
do fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 
visita técnica 

6 

 • Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados 
obtidos 
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 
independentemente pelo fornecedor

Valor total da proposta em R$  
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Atividades Produtos 

Valor Unitário 
para cada um dos 
25 fornecedores 

• Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico  
Análise dos resultados preliminares do entendimento 
realizado nas duas semanas anteriores à visita técnica 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in-loco) 
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos 

• Diagnóstico da 
Gestão Financeira 
e Custos 

• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à 

• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão 
Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou Gestão 
Financeira e Custos em Cadeias Produtivas) 
• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, 
definição da proposta de desenvolvimento e desenho 
estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 

hos a serem realizados pela 

• Desenho 
Estratégico do 
Processo a ser 
adotado 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e 
Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
técnica: treinamentos em 

assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e 
Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e 
Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados 

• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 
independentemente pelo fornecedor 

• Diagnóstico Final 
e Plano de 
Atividades 
Independentes 
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Valor Unitário 
para cada um dos 
25 fornecedores 
atendidos 

Valor Total para 
todos os  25 
fornecedores  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 
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11.2 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
 

A presente cotação de preços está aberta para empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao 
objeto deste Termo e atendam às condições exigidas.
 
A proposta deverá estar preferencialmente em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada, e 
conter pelo menos os seguintes itens:
 
a) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
b) OBJETIVOS DA PROPOSTA 
c) METODOLOGIA DE TRABALHO
d) PRODUTO ESPERADO 
e) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
f) VALOR DA PROPOSTA  
g) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

12. PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕES:
 
12.1 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 da
de armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas durante a execução 
dos serviços; 

b) Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
natureza de que venham to
criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização;

c) Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 
direta com as atividades de
será de exclusiva propriedade do IEL Nacional.

d) Por ocasião da celebração do Contrato, abster
relação de cunho comercial com as empresas contempla
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.

12.2 Todos os direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens intelectuais 
resultantes da contratação pertencerão ao IEL Nacional.
 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
13.1 A CONTRATADA deverá prestar garantia, para assegurar o fiel cumprimento das obr

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 8.666/93.

13.2 O documento referente à garantia contratual será entregue na Gerência de Compras 
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, con
recebimento da notificação do Contratante.

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 porventura verificados.

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 
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FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

A presente cotação de preços está aberta para empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao 
objeto deste Termo e atendam às condições exigidas. 

estar preferencialmente em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada, e 
conter pelo menos os seguintes itens: 

a) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

c) METODOLOGIA DE TRABALHO 

e) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

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 

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;
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. 
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. 

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 obr
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 8.666/93. 

ento 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, con
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 

os 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 

 Página 16/33  

A presente cotação de preços está aberta para empresas que se enquadrem no ramo de atividades pertinentes ao 

estar preferencialmente em papel timbrado da empresa, devidamente datada e assinada, e 

Obedecer às normas e rotinas do IEL Nacional, em especial, às que disserem respeito à 
dos, programas e procedimentos físicos 

de armazenamento e transporte das informações existentes ou geradas durante a execução 

Guardar o mais absoluto sigilo em relação aos dados, informações ou documentos de qualquer 
mar conhecimento, respondendo administrativa, civil e 

criminalmente por sua indevida divulgação e/ou incorreta ou descuidada utilização; 
Reconhecer, ainda, que, como prestadora de serviço por força de um Contrato, sem vinculação 

senvolvidas, todo e qualquer trabalho realizado ou desenvolvido 

se de prestar serviços ou estabelecer qualquer 
das 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 

direitos de propriedade intelectual sobre quaisquer produtos ou bens intelectuais 

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 

ento referente à garantia contratual será entregue na Gerência 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 

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 

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 
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inadimplemento contratual, e de indenização por danos ca
dependências. 
 

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
 

Os recursos para as despesas com a presente licitação correrão por conta do Convênio nº. 12/2013, Processo 
nº 52001.001903/2013-24, SICONV Nº 793000/2013, celebrado entre o Ministério de Desenvolvimento, 
Indústria e Comercio Exterior 
identificados a seguir: 

 
� Unidade: 04.01.06.03 
� CR: 15.3.02.01.02.01.12

 
15. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

 
15.1 O recebimento do objeto dar

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
recebidos:  

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

b) 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.  
 

 
16. 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 Nota Fiscal/Fatura. 
 

Gerente de Desenvolvimento de Projetos Empresariais
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inadimplemento contratual, e de indenização por danos causados a terceiros, ocorridos nas suas 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

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

Indústria e Comercio Exterior – MDIC e o Instituto Euvaldo Lodi – IEL, sob os códigos orçamentários 

 
CR: 15.3.02.01.02.01.12  

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 

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 

te aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS  

Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação do serviço e fornecimento, 
rão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota Fiscal/Fatura. 

São Paulo – SP, 20 de novembro de 2015.

___________________________ 
Renata Loubet Guimaraes 

Especialista de Desenvolvimento Industrial 

 
Aprovo o Presente

Autorizo a abertura de Processo Administrativo.
 

São Paulo – SP, 20 de novembro de 2015.

 
___________________________ 

Ricardo Penzin Monteiro 
Gerente de Desenvolvimento de Projetos Empresariais 
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usados a terceiros, ocorridos nas suas 

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

IEL, sob os códigos orçamentários 

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 

73 da Lei n° 8.666/93, e serão 

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 
te aceite, mediante emissão de Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas 

Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência para a avaliação do serviço e fornecimento, 
rão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota Fiscal/Fatura.  

SP, 20 de novembro de 2015. 
 
 

 
 

Aprovo o Presente Termo de Referência. 
Autorizo a abertura de Processo Administrativo. 

SP, 20 de novembro de 2015. 
 
 

 



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

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 
social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licit
poderes para rubricar propostas das demais 
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
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 assinatura do seu(s) repres

 
 
  
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 Instrumento de Procuração 
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 5/2015  

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

fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
para representar esta Empresa (razão 

ação acima referida, a quem se outorga os 
, assinar atas e documentos, interpor recursos e 

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, 
transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no 

entante(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 

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 5/2015
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o 
n.º ____________ e inscrição estadual n
ciente e de acordo com todas as especificações e condições do Edital de Cotação Prévia de Preços e seus Anexos,
intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o for
relacionados: 
 

Reunião Atividades

1 

• Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico 
• Análise dos resultados preliminares do entendimento realizado nas 
duas semanas anteriores à visita técnica
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos

2 

• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à visita 
técnica) 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e 
Custos, Políticas de Gestão ou Gestão Financeira e 
Cadeias Produtivas) 
• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, definição 
da proposta de desenvolvimento e desenho estratégico do novo 
modelo de Processos de Gestão Financeira e Custos
• Direcionamento de trabalhos a serem realizad
fornecedor 

3 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como 
Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor)
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 
redesenho estratégicos definidos na segunda visita técnica

4 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos 
Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor)
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 
redesenho estratégicos definidos na segunda visita técnica

5 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como 
Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor)
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 
redesenho estratégicos definidos na segunda visita técnica

6 
• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos

• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 
independentemente pelo fornecedor 

Valor total da proposta em R$
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ANEXO III 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Preferencialmente em papel timbrado ou carimbo) 
 

Departamento Nacional - SESI/DN 

/2015 
Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o 

________ e inscrição estadual nº___________, estabelecida no(a) _______________________________________, 
de acordo com todas as especificações e condições do Edital de Cotação Prévia de Preços e seus Anexos,

intermédio do seu representante legal ao final assinado, propor os seguintes preços para o fornecimento

Atividades Produtos 
Valor Unitário para cada 
um dos 25 fornecedores 

• Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico  
preliminares do entendimento realizado nas 

duas semanas anteriores à visita técnica 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in-loco) 
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos 

• Diagnóstico da 
Gestão Financeira e 
Custos 

R$

• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à visita 

• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e 
Custos, Políticas de Gestão ou Gestão Financeira e Custos em 

• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, definição 
da proposta de desenvolvimento e desenho estratégico do novo 
modelo de Processos de Gestão Financeira e Custos 
• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe do 

• Desenho Estratégico 
do Processo a ser 
adotado 

R$

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como 
Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 
redesenho estratégicos definidos na segunda visita técnica 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO de 
evolução das ações 
recomendadas e novo 
plano de trabalho 

R$

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como 
Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 

nho estratégicos definidos na segunda visita técnica 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO de 
evolução das ações 
recomendadas e novo 
plano de trabalho 

R$

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como 

Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, 
Tesouraria, Reportes Financeiros, entre outros (treinamentos abertos 
ao público de funcionários do fornecedor) 

e da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de 
redesenho estratégicos definidos na segunda visita técnica 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO de 
evolução das ações 
recomendadas e novo 
plano de trabalho 

R$

Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos 
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 

 

• Diagnóstico Final e 
Plano de Atividades 
Independentes 

R$

Valor total da proposta em R$   
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Pela presente proposta de preços, _______________________________ (razão social da proponente), inscrita no CNPJ sob o 
_______________________________________, 

de acordo com todas as especificações e condições do Edital de Cotação Prévia de Preços e seus Anexos, vem, por 
necimento dos materiais abaixo 

Valor Unitário para cada 
um dos 25 fornecedores 

atendidos 

Valor Total para 
todos os  25 
fornecedores  

R$ 
 

R$ 
 

R$ 
 

R$ 
 

R$ 
 

R$ 
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Obs.: A proposta deverá conter pelo menos os seguintes itens:
 
a) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
b) OBJETIVOS DA PROPOSTA 
c) METODOLOGIA DE TRABALHO
d) PRODUTO ESPERADO 
e) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
f) VALOR DA PROPOSTA  
g) CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
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 in
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 5 (

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:_________________Agência:___________________.

_______________________________________________________
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Obs.: A proposta deverá conter pelo menos os seguintes itens: 

a) APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

c) METODOLOGIA DE TRABALHO 

e) CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

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 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. 

Iniciar a prestação dos serviços em até 5 (cinco) 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 Termo de 

) 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-mail: _______________________ 

________________________ Estado: _______________________________; 

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

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

anco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________. 

Local e data 
_______________________________________________________

Assinatura do Representante Legal 
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2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários 
cluídos todos os impostos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal e 

cinco) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato. 

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

ermo de Referência. 

 

b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________; 

 

 

 

 

_______________________________; 

 

 

_______________________________________________________ 



H:\GECOM\1.Nova Rede - GECOM\Licitações\Editais-Inex-Disp\Coleta de Preços\2015\

Anexo IV - Declaração de que conhece e concorda com as condições 

Anexo VI -

Anexo VII - 
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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
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estabelecidas no edital e que atende 

Declaração de Inexistência de Fatos Superveniente 

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

Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 33.938.861/0001
neste ato representado pelo xxxxxxxxxxx

 
CONTRATADA: 
 
� XXXXXXXXXXX – Nome de fantasia,

XXXXXXXXX, nº XXXXXXXXX
CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXX
XXXXXXXX, inscrito no CPF nº 
 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente
CONTRATADA a segunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 
segue: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1. Prestação de serviços de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Eu
Exterior – MDIC. 
 
1.2. DETALHAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

 
Os serviços que serão descritos abaixo deverão ter início 3
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:
 

� Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 
e Empresarial; 

� O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 
gestão), em finanças e custos. 

� Ainda sobre o modelo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trab

� Realização de diagnóstico empresarial 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

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 INSTITUTO EUVALDO LODI 
– IEL. 
PROCESSO PRO-40051/2015– SC xxxxx

INSTITUTO EUVALDO LODI – NÚCLEO CENTRAL – IEL/NC, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 
Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 33.938.861/0001

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 XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Conjunto XXXXXXX, Bairro XXXXXXX – CEP: 
XXXXXXXXXX, neste ato por seu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

, inscrito no CPF nº XXXXXXXXX e portador do RG: XXXXXXXXX. 

As Partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente CONTRATANTE
gunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 

OBJETO DO CONTRATO  

de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 
convênio firmado entre o Instituto Euvaldo Lodi - IEL/NC e o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

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: 

Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 

O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 
gestão), em finanças e custos.  

elo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trab
Realização de diagnóstico empresarial in loco para avaliação do nível de maturidade em gestão financeira 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A 
EXECUÇÃO DO CONVENIO 12/2013, CELEBRADO ENTRE O 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 

MDIC E O INSTITUTO EUVALDO LODI 

xxxxx.   

o Setor Bancário Norte, Quadra 1, 
Bloco B, número 14, Edifício CNC, 9º andar, Brasília/ DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 33.938.861/0001-74, 

PF/ MF sob o nº xxxxxxxxxx, RG nº xxxx, SSP/XX. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na 
CEP: XXXXXXXXX, inscrita no 
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 

CONTRATANTE a primeira e 
gunda, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma que se 

de consultoria especializada na realização de Diagnóstico Empresarial, elaboração e 
implementação de Plano de Melhoria em gestão financeira e de custos, previstos no Programa de Desenvolvimento 
de Fornecedores no Setor de Autopeças da Indústria Automotiva, no Estado de São Paulo, executado por meio de 

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

(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 

Construção de ferramenta de diagnóstico empresarial para avaliação do nível de maturidade em gestão 
financeira e de custos para o atendimento do Programa, tendo como referência o Extensionismo Industrial 

O modelo de diagnóstico deverá considerar a avaliação de indicadores financeiros contemplando a 
maturidade quantitativa (indicadores financeiros) e também da maturidade qualitativa (processos de 

elo de diagnóstico, este deverá ser um modelo padrão a ser aplicado em todas as 
empresas. Os resultados dos diagnósticos de cada empresa deverão gerar um nível de maturidade 
específico por empresa, mas comparável aos níveis dos outros participantes do trabalho;  

para avaliação do nível de maturidade em gestão financeira 
e de custos. A estimativa é que o trabalho seja realizado em todas as empresas selecionadas pela âncora, 
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em 5 (cinco) ondas de 5 (cinco) empresa
médio e médio – grande. 

� Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
Planos de Melhoria deverão ser específicos por empresa a depender do
diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa;

� Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 
Melhoria deverá ser acompa
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual;

� Segunda aplicação de diagnóstico empresarial 
implementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa. 

� Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
efetivamente implantadas, por onda de trabalho e ao final 
empresas; 

� Todos os relatórios deverão ser entregues nas línguas, português e Inglês.
 

1.1.1. Aspectos Metodológicos
 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de:
 

� Reuniões mensais com o IEL/NC e 
� Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 

e priorização dos pontos críticos, com ferramenta padrão; 
� Execução do diagnóstico quantitativo através dos relatórios financeir

das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 
de gestão financeira e custos;

� Consolidação de informações e elaboração de relatórios;
� Visitas técnicas às empresa
� Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 

gestão financeira e custos, nas empresas do Programa.
 

1.1.2. Produtos Esperados
 

              Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo:
 

Reunião 

1 

 • Preparação do Diagnóstico (duas semanas anteriores à visita técnica)
• Análise dos resultados preliminares do entendimento 
anteriores à visita técnica 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos

2 

• Preparação para a segunda 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o fornecedor e a 
Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou 
Gestão Financeira e Custos em Cadeias Produtivas)
• Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, definição da proposta de 
desenvolvimento e desenho estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 
Financeira e Custos 
• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe do fornecedor

3 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica
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em 5 (cinco) ondas de 5 (cinco) empresas, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas de portes, pequeno, 

Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
Planos de Melhoria deverão ser específicos por empresa a depender dos resultados característicos do 
diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa;
Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 
Melhoria deverá ser acompanhada pelos mesmos consultores participantes da fase de diagnóstico, e prevê 
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual;
Segunda aplicação de diagnóstico empresarial in loco para avaliação dos indicadores após a 

lementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa. 
Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
efetivamente implantadas, por onda de trabalho e ao final do desenvolvimento destas 25 (vinte e cinco) 

Todos os relatórios deverão ser entregues nas línguas, português e Inglês. 

Aspectos Metodológicos 

As atividades previstas no serviço serão desenvolvidas através de: 

Reuniões mensais com o IEL/NC e com a empresa âncora; 
Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 
e priorização dos pontos críticos, com ferramenta padrão;  
Execução do diagnóstico quantitativo através dos relatórios financeiros consolidados dos últimos três anos 
das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 
de gestão financeira e custos; 
Consolidação de informações e elaboração de relatórios; 
Visitas técnicas às empresas para a implementação do plano de melhoria previamente elaborado;
Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 
gestão financeira e custos, nas empresas do Programa. 

Produtos Esperados 

Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo:

Atividades 

• Preparação do Diagnóstico (duas semanas anteriores à visita técnica) 
• Análise dos resultados preliminares do entendimento realizado nas duas semanas 

 
• Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in-loco) 
• Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e Custos 
• Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à visita técnica) 
• Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o fornecedor e a 
Contratada (Gestão Estratégica, Gestão Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou 
Gestão Financeira e Custos em Cadeias Produtivas) 

iação do processo específico realizado pela Empresa, definição da proposta de 
desenvolvimento e desenho estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 

• Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe do fornecedor 
• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica 
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s, totalizando 25 (vinte e cinco) empresas de portes, pequeno, 

Elaboração de Plano de Melhoria para as 25 (vinte e cinco) empresas participantes do Programa. Estes 
s resultados característicos do 

diagnóstico quantitativo e qualitativo da gestão financeira e custos aplicados no início do Programa; 
Implementação do Plano de Melhoria nas 25 (vinte e cinco) empresas. A implementação do Plano de 

nhada pelos mesmos consultores participantes da fase de diagnóstico, e prevê 
no mínimo 5 (cinco) dias de visitas presenciais em cada empresa de forma individual; 

para avaliação dos indicadores após a 
lementação das melhorias em gestão financeira e de custos, em todas as empresas do Programa.  

Elaboração de relatório individual (por empresa) e consolidado contemplando as melhorias apontadas e as 
do desenvolvimento destas 25 (vinte e cinco) 

Visitas técnicas às empresas  para realização de diagnóstico empresarial, elaboração do plano de melhoria 

os consolidados dos últimos três anos 
das empresas e do diagnóstico qualitativo através de ferramenta a ser aplicada com os membros das áreas 

s para a implementação do plano de melhoria previamente elaborado; 
Repetir a aplicação do diagnóstico, ao final do trabalho, para avaliação da evolução da maturidade em 

Os produtos esperados para o serviço contratado devem ser compostos conforme o quadro abaixo: 

Produtos 

• Diagnóstico da Gestão 
Financeira e Custos 

 • Desenho Estratégico do 
Processo a ser adotado 

• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 
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4 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica

5 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 
fornecedor) 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica

6 
• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas independentemente pelo 
fornecedor 

Observações:  
 

� Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 
condução dos trabalhos. 

� As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 
horas. 
 

1.3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1.3.1. 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
impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, 
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 
em 3 (três) visitas presenciais, para

1.3.2. 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.

1.3.3. Serão disponibilizadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por co
CONTRATADA. 

1.3.4. As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 
cidade de São Paulo - SP com destino às empresas participa
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo 
despesas correrão por conta da CONTRATADA.

1.3.5. Estão estimadas 6 (seis) visitas 
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo
e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, serão  limitadas ao:

1.3.5.1. Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa

1.3.5.2. 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 
Passagens serão pagos por dia de viagem. O valor de cada diária é de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) 
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• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
icos definidos na segunda visita técnica 

• Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em assuntos como Gestão 
Estratégica e Financeira, Gestão de Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes 
Financeiros, entre outros (treinamentos abertos ao público de funcionários do 

arte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos trabalhos de redesenho 
estratégicos definidos na segunda visita técnica 
• Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos 
• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas independentemente pelo 

Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 

As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 

 

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
impossível, ou quando for necessário realizar levantamento de informações, briefings
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 
em 3 (três) visitas presenciais, para esta finalidade. 

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. 

izadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por co

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 

SP com destino às empresas participantes do Programa, aonde quer que estas 
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo 
despesas correrão por conta da CONTRATADA. 

Estão estimadas 6 (seis) visitas – uma por mês, conforme cronograma, por empr
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo
e previamente autorizadas pelo CONTRATANTE, serão  limitadas ao: 

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 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) 
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• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 
• Treinamento de 4 horas em 
(Gestão Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO (Project 
Management Officer) de 
evolução das ações 
recomendadas e novo plano 
de trabalho 

• Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas independentemente pelo 
• Diagnóstico Final e Plano de 
Atividades Independentes 

Todos os trabalhos de visitas técnicas deverão ser realizados pelo EXECUTIVO apontado pela CONTRATADA para a 

As visitas técnicas deverão ser acompanhadas dos Produtos estipulados no quadro acima e estão estimadas em 6 
(seis) visitas presenciais in loco de 8 (oito) horas cada, totalizando aproximadamente 1200 (Hum mil e duzentas) 

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 

briefings e subsídios, serão 
realizados nas dependências do IEL, com recursos e meios de produção da CONTRATADA, estimamos 

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 

izadas 10 (dez) datas, para reuniões de alinhamento e acompanhamento entre 
CONTRATADA e CONTRATANTE, de comum acordo, para utilização, se e quando necessário for, nas 
dependências da CONTRATANTE. As horas e custos relativos a estas reuniões correrão por conta da 

As despesas de deslocamento, passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação de 
profissionais da CONTRATADA, serão de responsabilidade do CONTRATANTE, somente a partir da 

ntes do Programa, aonde quer que estas 
estejam. Caso seja necessário o deslocamento da CONTRATADA até a cidade de São Paulo - SP, estas 

uma por mês, conforme cronograma, por empresa participante do 
Programa e as despesas decorrentes destas visitas, desde que com origem na cidade de São Paulo- SP, 

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 

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) 
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destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e 
locomoção urbana, duran

1.3.5.3. 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 hospedagem (e 
vice-versa). 
1.3.5.4. Ainda, pagamento
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.

 
1.4. Infraestrutura e ferramentas:

 
1.4.1. Será de responsabilidade de 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 pe
serviços objeto deste Projeto Básico;
 

1.4.2. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento; 

 
1.4.3. Deverá ser mantido suporte inerente às atividades a serem executadas, garantindo um serviço 

de alto padrão, sem nenhum custo adicional para o IEL Nacional;
 
1.4.4. As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 

Empresariais, por me
necessárias para ações de desenvolvimento, denominado Ordem de Serviço 
 

1.5. 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 apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis,
equipe técnica adequada para a prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar com:
 

2.1.1. 1 (um) executivo de projeto, que deverá comprovar:
 

a) Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 
especialização em administração.

b) Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de porte 
internacional. 

c) Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 
responsabilidade global.

d) As competências para a adequada realização do objeto da presente
financeira, gestão de custos, visão de negócio em ambientes industriais, conhecimento de cadeias 
de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 
médias e pequenas empresas nacionais

e) Experiência no desenvolvimento de projetos com escopo global em indústrias multinacionais e que 
tenham envolvido diversas áreas organizacionais.

f) Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares.

g) Este executivo será o responsável por realizar todas as visitas presenciais (estimadas em 1200 
horas), as 25 empresas fornecedoras participantes do Programa.
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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 

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. 

ferramentas: 

Será de responsabilidade de 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 pe
serviços objeto deste Projeto Básico; 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento; 

ntido 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.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

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

ecutivo de projeto, que deverá comprovar: 

Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 
especialização em administração. 

Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de porte 

Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 
responsabilidade global. 

As competências para a adequada realização do objeto da presente contratação, a saber: gestão 
financeira, gestão de custos, visão de negócio em ambientes industriais, conhecimento de cadeias 
de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 
médias e pequenas empresas nacionais e multinacionais. 

Experiência no desenvolvimento de projetos com escopo global em indústrias multinacionais e que 
tenham envolvido diversas áreas organizacionais. 

Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares.

te executivo será o responsável por realizar todas as visitas presenciais (estimadas em 1200 
horas), as 25 empresas fornecedoras participantes do Programa. 
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destinada a indenizar o técnico pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e 

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 

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

Será de responsabilidade de 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 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material de apoio, como 
apresentações, materiais de papelaria, necessários para o trabalho, objeto deste Instrumento;  

ntido suporte inerente às atividades a serem executadas, garantindo um serviço 

As solicitações de serviços serão encaminhadas pela Gerência de Desenvolvimento de Projetos 
io 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. 

contados a partir da assinatura deste contrato, 
equipe técnica adequada para a prestação dos serviços, que deverá necessariamente contar com: 

Formação de nível superior em administração de empresas ou economia e com curso de 

Experiência mínima de 6 (seis) meses em projetos de consultoria oferecidos a empresas de porte 

Experiência mínima de 6 (seis) meses como executivo em indústria multinacional e com 

contratação, a saber: gestão 
financeira, gestão de custos, visão de negócio em ambientes industriais, conhecimento de cadeias 
de valor em multinacionais e capacidade de adaptação em culturas organizacionais de grandes, 

Experiência no desenvolvimento de projetos com escopo global em indústrias multinacionais e que 

Experiência em gerenciamento de projetos, gestão de mudança e equipes multidisciplinares. 

te executivo será o responsável por realizar todas as visitas presenciais (estimadas em 1200 
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2.2. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá aprese
currículo, que deverá conter, no mínimo:

 
a. Nome do profissional. 

 
b. Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos trabalhos 

e resumo dos serviços realizados.
 
2.3. Para a comprovação da formação 
Conclusão de cada profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

 
2.4. A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que
Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:
 
2.5. Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” ou da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social – CTP

 
2.6. Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato social ou 
estatuto que comprove a condição de sócio.
 
2.7. Caso o profissional tenha contrato de
prazo de vigência abranja, no mínimo, o período de prestação dos serviços às CONTRATANTES.
 
2.8. Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente 
constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação mediante simples 
conferência ou diligência, implicará na inabilitação da licitante.

 
2.9. Não há necessidade de dedicação exclusiva para os integrantes
 
2.10. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia do 
CONTRATANTE. 
 
2.11. Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
atendimento neste Termo de Referência;
 
2.12. Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às necessidades 
administrativas e de atendimento e com alocação dos perfis necessários, dimensionados de acordo com a Ordem 
de Serviço aprovada; 
 
2.13. Manter à disposição do CONTRATANTE
suas dependências, em pelo menos 10 (dez) reuniões presenciais, de alinhamento do projeto
 
2.14. Realizar reuniões periódicas com o(s) Gestor(
serviços prestados; 
 
2.15. Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendimentos;

 
2.16. Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa;
 
2.17. Se ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções serão 
executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional;
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2.2. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá aprese
currículo, que deverá conter, no mínimo: 

Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos trabalhos 
e resumo dos serviços realizados. 

2.3. Para a comprovação da formação acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado de 
Conclusão de cada profissional. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada. 

2.4. A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que
Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

2.5. Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” ou da Carteira 
CTPS, que comprove o vínculo empregatício com a licitante.

2.6. Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato social ou 
estatuto que comprove a condição de sócio. 

2.7. Caso o profissional tenha contrato de Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada do contrato, cujo 
prazo de vigência abranja, no mínimo, o período de prestação dos serviços às CONTRATANTES.

2.8. Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente 
constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação mediante simples 
conferência ou diligência, implicará na inabilitação da licitante. 

2.9. Não há necessidade de dedicação exclusiva para os integrantes da equipe mínima. 

2.10. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia do 

2.11. Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às 
neste Termo de Referência; 

2.12. Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às necessidades 
administrativas e de atendimento e com alocação dos perfis necessários, dimensionados de acordo com a Ordem 

CONTRATANTE o Gerente de Projetos, alocado no contrato, para comparecimento às 
suas dependências, em pelo menos 10 (dez) reuniões presenciais, de alinhamento do projeto

2.14. Realizar reuniões periódicas com o(s) Gestor(es) do Contrato, visando o aprimoramento e a eficiência dos 

2.15. Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendimentos;

2.16. Garantir o bom atendimento às empresas contempladas pelo programa; 

ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções serão 
executadas sem custo financeiro adicional para o IEL Nacional; 
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2.2. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica, a empresa deverá apresentar o 

Experiências profissionais, que contenham o nome da empresa, as datas de início e término dos trabalhos 

acadêmica, a empresa deverá apresentar o Diploma ou Certificado de 

2.4. A empresa deverá comprovar o vínculo societário, empregatício ou contratual dos profissionais que integram a 
Equipe Técnica por ela indicada, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: 

2.5. Caso o profissional seja regido pelo regime de CLT: cópia autenticada do “Contrato de Trabalho” ou da Carteira 
S, que comprove o vínculo empregatício com a licitante. 

2.6. Caso o profissional seja sócio da licitante ou de suas controladas: cópia autenticada do contrato social ou 

Prestação de Serviços com a licitante: cópia autenticada do contrato, cujo 
prazo de vigência abranja, no mínimo, o período de prestação dos serviços às CONTRATANTES. 

2.8. Qualquer informação incompleta, inverídica ou inadequada ao objeto do presente Termo de Referência, 
constante dos documentos de capacitação técnica, apurada pela Comissão de Licitação mediante simples 

2.10. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos mediante notificação e concordância prévia do 

2.11. Manter, obrigatoriamente, instalações, com estrutura suficiente para atender às necessidades de 

2.12. Manter equipe para cumprimento do objeto com estrutura suficiente para atender às necessidades 
administrativas e de atendimento e com alocação dos perfis necessários, dimensionados de acordo com a Ordem 

o Gerente de Projetos, alocado no contrato, para comparecimento às 
suas dependências, em pelo menos 10 (dez) reuniões presenciais, de alinhamento do projeto; 

es) do Contrato, visando o aprimoramento e a eficiência dos 

2.15. Fornecer a documentação técnica completa de cada etapa desenvolvida dos atendimentos; 

ocorrerem problemas advindos de soluções propostas pela CONTRATADA, as correções serão 
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2.18. Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade da 
CONTRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente;
 
2.19. 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,
solidariedade do IEL; 
 
2.20. Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades, nas dependências do IEL, deverão ser 
apresentados formalmente ao Gestor do Contrato;
 
2.21. Os profissionais da CONTRATADA deverão assinar, individual
sigilo, conforme modelo definido pelo IEL Nacional;
 
2.22. Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema Indústria
 
2.23. Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRA
previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada a:
 

a) Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente.

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas 
IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

c) Assumir todos os gastos e despesas que fizer para o adimplemento das 
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

f) Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 
crachás quando em trabalho nas instalações do IEL.

g) Assumir inteira responsabilidade civil e 
e/ou pessoais, causados por seus empregados ao IEL ou a terceiros.

h) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica em acidentes de trabalho, 
empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que ocorrido nas dependências do IEL.

i) Responsabilizar-se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer obrigações 
com terceiros. 

j) 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 IEL.

k) Responsabilizar-se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro competente
por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato.

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

m) Garantir que seus profissionais cumpram todas as normas do IEL aplicáveis à execução do 
Contrato. 

2.24. Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 
507/2011.  
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2.18. Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade da 
TRATADA e em conformidade com a legislação trabalhista vigente; 

2.19. 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,

2.20. Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades, nas dependências do IEL, deverão ser 
apresentados formalmente ao Gestor do Contrato; 

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

2.22. Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema Indústria

2.23. Sem prejuízo das disposições legais, compete à CONTRATADA o cumprimento das responsabilidades 
previstas neste Termo de Referência, além de ficar obrigada a: 

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 

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 Termo de 
Referência e em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação.

Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 
crachás quando em trabalho nas instalações do IEL. 

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 ocorrido nas dependências do IEL.

se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer obrigações 

car 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 IEL.

se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro competente
por seus funcionários ou contratados, referentes a este Contrato. 

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

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

2.24. Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 
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2.18. Os profissionais necessários para prestação dos serviços deverão estar sob responsabilidade da 

2.19. 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 

2.20. Os profissionais da CONTRATADA que realizarem suas atividades, nas dependências do IEL, deverão ser 

mente, o Termo de Compromisso relativo a 

2.22. Nenhum contratado ou empregado da CONTRATADA terá vínculo empregatício com o Sistema Indústria. 

TADA o cumprimento das responsabilidades 

Não transferir a terceiros o Contrato, por qualquer forma e nem mesmo parcialmente. 

expensas (sem quaisquer ônus para o 
IEL Nacional), no total ou em parte, o objeto deste Termo de Referência em que se verificarem 

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

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 Termo de 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

Manter os técnicos responsáveis pela prestação dos serviços devidamente identificados por 

administrativa por quaisquer danos e prejuízos, materiais 

Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados em serviço, ou em conexão com eles, ainda que ocorrido nas dependências do IEL. 

se por eventuais ônus decorrentes do inadimplemento de quaisquer obrigações 

car 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 IEL. 

se por qualquer ação, na Justiça do Trabalho ou outro foro competente, movida 

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 IEL. 

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

2.24. Permitir acesso aos documentos e registros contábeis na forma do art. 56, da Portaria Interministerial nº 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTR

 
O CONTRATANTE deverá, entre outras providencias:
 
3.1. Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA
 
3.2. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos serviços, objeto 
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 
necessário. 
 
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 trabalhos 
questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de forma que se busque o 
aperfeiçoamento contínuo. 
 
3.9. Aprovar relatórios elaborados pela CONTRATADA.
 
3.10. O Contratante deverá encaminhar um cronograma p
visitas do mês seguinte, com 15 dias de antecedência.
  
CLAUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
  
4.1. 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 vigência do próprio Convênio (já em fase de aprovação 
pelo MDIC). 
 
4.1.1. Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato ficará 
automaticamente prorrogada, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93.
 
CLAUSULA QUINTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
 
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 
com as demandas realizadas pelo CONTRATANTE, 
 

Reunião Atividades
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DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

deverá, entre outras providencias: 

CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste instrumento.

3.2. Fornecer à CONTRATADA toda e qualquer informação necessária para a prestação dos serviços, objeto 

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 

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 meio do 
ado para acompanhamento e fiscalização do contrato. 

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

3.8. 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 

3.9. Aprovar relatórios elaborados pela CONTRATADA. 

O Contratante deverá encaminhar um cronograma prévio de visitas à empresa vencedora, com a previsão das 
visitas do mês seguinte, com 15 dias de antecedência. 

NCIA 

O prazo de vigência do contrato será contado a partir de sua assinatura até 15 de janeiro de 2016
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de vigência do próprio Convênio (já em fase de aprovação 

Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato ficará 
automaticamente prorrogada, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93.

DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

O valor total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em 
(__________________), sendo os valores unitários fixos pelo período de sua vigência, que 
com as demandas realizadas pelo CONTRATANTE, demandados via Ordem de Serviço, conforme quadro abaixo:

Atividades Produtos 
para cada um dos 
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de acordo com o estabelecido neste instrumento. 

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

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 

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

se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom desempenho, por meio do 

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

desenvolvidos, bem como 
questionar eventualidades que desvirtuem o caráter intrínseco dos mesmos, de forma que se busque o 

révio de visitas à empresa vencedora, com a previsão das 

15 de janeiro de 2016, prorrogável 
do Convênio nº 12/2013 com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio 

MDIC, condicionada a eventuais prorrogações de vigência do próprio Convênio (já em fase de aprovação 

Caso haja prorrogação da vigência do citado Convênio, conforme item acima, a vigência do Contrato ficará 
automaticamente prorrogada, até o limite daquela, obedecido o disposto na Lei nº 8.666/93. 

O valor total estimado do contrato fica convencionado entre as partes em R$ __________ 
(__________________), sendo os valores unitários fixos pelo período de sua vigência, que serão pagos de acordo 

ia Ordem de Serviço, conforme quadro abaixo: 

Valor Unitário 
para cada um dos 
25 fornecedores 
atendidos 

Valor Total para 
todos os  25 
fornecedores  
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1 

� Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico 
� Análise dos resultados preliminares do entendimento 

realizado nas duas semanas anteriores à visita técnica
� Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in

loco); 
� Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e 

Custos 

2 

� Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à 
visita técnica) 

− Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão 
Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou Gestão 
Financeira e Custos em Cadeias Produtivas)

− Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, 
definição da proposta de desenvolvimento e desenho 
estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 
Financeira e Custos: 

− Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equi
do fornecedor 

3 

� Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
− o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de 
funcionários do fornecedor) 

− o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 
visita técnica 

4 

� Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
− o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos a
funcionários do fornecedor) 

− o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 
visita técnica 

5 

� Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos
− o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de 
funcionários do fornecedor) 

− o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 
visita técnica 

6 
Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos
− Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 
independentemente pelo fornecedor

 
5.2. O pagamento referente aos serviços prestados dar
horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal 
referente aos serviços efetivamente executados no período, com a carga
conforme o caso, de relatório das atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas 
visitadas. 
 

• Documento descritivo da Ferramenta de diagnóstico empresarial
• Relatório do resultado do diagnóstico re
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Desenvolvimento e Preparação do Diagnóstico  
preliminares do entendimento 

realizado nas duas semanas anteriores à visita técnica; 
Realização da visita técnica (oito horas de trabalho in-

Consolidação do diagnóstico da Gestão Financeira e 

• Diagnóstico da 
Gestão Financeira e 
Custos 

Preparação para a segunda visita (semanas anteriores à 

Consolidação de benchmarks em tema selecionado entre o 
fornecedor e a Contratada (Gestão Estratégica, Gestão 
Financeira e Custos, Políticas de Gestão ou Gestão 

Cadeias Produtivas): 
Avaliação do processo específico realizado pela Empresa, 
definição da proposta de desenvolvimento e desenho 
estratégico do novo modelo de Processos de Gestão 

Direcionamento de trabalhos a serem realizados pela equipe 

• Desenho 
Estratégico do 
Processo a ser 
adotado 

Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos 
Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 

assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de 

 
de da visita técnica: acompanhamento dos 

trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos: 
o Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 
assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de 

 
o Parte da tarde da visita técnica: acompanhamento dos 
trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

Visita de treinamento e acompanhamento dos trabalhos: 
Parte da manhã da visita técnica: treinamentos em 

assuntos como Gestão Estratégica e Financeira, Gestão de 
Custos, Controladoria, Tesouraria, Reportes Financeiros, 
entre outros (treinamentos abertos ao público de 

 
de da visita técnica: acompanhamento dos 

trabalhos de redesenho estratégicos definidos na segunda 

• Treinamento de 4 
horas em (Gestão 
Financeira e Custos) 
• Diagnóstico PMO 
de evolução das 
ações 
recomendadas e 
novo plano de 
trabalho 

Diagnóstico final do trabalho e medição dos resultados obtidos: 
Direcionamento de novas atividades a serem desenvolvidas 
independentemente pelo fornecedor 

• Diagnóstico Final e 
Plano de Atividades 
Independentes 

serviços prestados dar-se-á levando-se em consideração o serviço e o número de 
horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal 
referente aos serviços efetivamente executados no período, com a carga horária executada e acompanhada, 
conforme o caso, de relatório das atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas 

Documento descritivo da Ferramenta de diagnóstico empresarial 
Relatório do resultado do diagnóstico realizado in loco. 
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R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 

  

R$ 
  

se em consideração o serviço e o número de 
horas técnicas efetivamente executadas pela CONTRATADA. Para tanto, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal 

horária executada e acompanhada, 
conforme o caso, de relatório das atividades conforme abaixo, para cada uma das 25 (vinte e cinco) empresas 
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• Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas
• Relatório parcial das melhorias implementadas 
• Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final.

 
5.3. O pagamento dar-se-á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada pela 
atividades executadas em meio digital (CD/ DVD/ pen 
baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de conformidade do Contratante.

5.4. Nos valores a serem pagos à CONTRATADA
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 
Federal, se houver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos 
diretos ou indiretos não especificados no instrumento, nada mais sendo devido pelo

5.5. Caberá a CONTRATADA apresentar a N
pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento para que o
CONTRATANTE possa providenciar os trâmites de pagamento.

5.6.  Caso a Nota Fiscal/Fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais 
para o CONTRATANTE. 

5.7. No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará a
previamente à CONTRATADA. 

5.8. O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da 
________, Banco _____________. 

 

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, inclusive cumulativamente:

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 
pelo prazo de até 2 (dois) anos;

6.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA po
décimos por cento) sobre o valor total do contrato

6.3. 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. 

6.4. O atraso no pagamento, por culpa exclusiva do CONTRATANTE
(dois por cento) sobre o valor de cad
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.

6.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito
maior impeditivas da prestação do serviço, no prazo máximo de 
sob pena de não poder alegá-los posteriormente.
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Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas
Relatório parcial das melhorias implementadas – após a 3ª visita 
Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final.

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 
depósito em conta bancária a ser indicada pela CONTRATADA, após o recebimento de Nota Fiscal, relatório das 
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.

CONTRATADA já estão computados todos os custos necessários d
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 

uver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos 
não especificados no instrumento, nada mais sendo devido pelo CONTRATANTE

apresentar a Nota Fiscal/Fatura para as conferências e os atestados de recebimento 
pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento para que o

possa providenciar os trâmites de pagamento. 

atura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido à 
prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a correção, sem quaisquer ônus adicionais 

No ato do pagamento, o CONTRATANTE efetuará as retenções legalmente devidas, informan

O pagamento se fará mediante crédito na conta corrente bancária da CONTRATADA
 

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:

cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes;

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os 
2 (dois) anos; 

.2. Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA poderá ser aplicada multa diária de 0,2% (dois 
sobre o valor total do contrato, enquanto perdurar o descumprimento. 

.3. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa à 
pada 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 inci
(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 
do serviço, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, 

los posteriormente. 
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Proposta individual de Plano de melhoria para cada uma das 25 empresas 

Relatório final das melhorias implementadas, contendo o resultado do diagnóstico final. 

á no dia 22 (vinte e dois) do mês seguinte ao da prestação dos serviços, mediante 
, após o recebimento de Nota Fiscal, relatório das 

drive) em duas cópias com todos os arquivos abertos, 
baseado na consolidação das Ordens de Serviços, mediante aceitação e atestado de conformidade do Contratante. 

já estão computados todos os custos necessários 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 Distrito 

uver, e quaisquer outras incidências decorrentes do objeto contratado, ainda que signifiquem custos 
CONTRATANTE. 

para as conferências e os atestados de recebimento 
pela área gestora do contrato com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de vencimento para que o 

atura 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 

s retenções legalmente devidas, informando-as 

CONTRATADA, de n.º ______, agência: 

.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: 

cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos decorrentes; 

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os CONTRATANTES 

derá ser aplicada multa diária de 0,2% (dois 
, enquanto perdurar o descumprimento.  

.3. A resolução do contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a aplicação de multa à 
pada no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato que ainda não houver 

, implicará na incidência de multa de 0,2% 
1% (um por cento) ao mês. Os juros serão 

e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força 
2 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, 
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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 

6.7. 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.

6.8. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em q
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 objeto 
CONTRATANTE; 

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO;

c) Ocorrer reincidência, por parte da 
multa; 

d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da 
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 alíneas do item 
CONTRATADA ficará sujeita à multa 
respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

 

CLAUSULA SÉTIMA - PROPRIEDADE, SEGURANÇA, SIGILO E DEMAIS PREVISÕES

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 existentes ou geradas durante a exe

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 descui

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
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 f
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 resultantes 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
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os valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

.6.1. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

.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 

s 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 q
tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a 

Ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, sem a prévia autorização escrita do 

Deixar de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO; 

Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na aplicação de 

Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou 
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 “d”, a 
rá sujeita à multa resolutória prevista na Cláusula 

respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes. 

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 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 descuidada 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 Nacional. 

ão 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 resultantes da 
ão 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), 

uivalente ao benefício econômico a ser gerado à CONTRATADA. 
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CONTRATANTE poderão ser 
compensados de pagamentos devidos à CONTRATADA, vencidos ou por vencer ou poderão ser cobradas 

irregularidades constatadas. 

.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 

s perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, 

.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 

CONTRATO, sem a prévia autorização escrita do 

, em infração contratual que implique na aplicação de 

CONTRATADA, ou ainda, o 

.9, exceto o previsto na letra “d”, a 
prevista na Cláusula 6.4, cumulativamente, 

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 armazenamento e 

cução 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 

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 

se de prestar serviços ou estabelecer qualquer relação de 
cunho comercial com as empresas contempladas no Programa, sem prévia e expressa autorização por 

im 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 resultantes da 

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), 
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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 
por cento) do Valor Total Estimado do Contrato, na modalidade de
Prévia de Preços nº 5/2015, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura d

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 CONTRATANTES respondam solidariamente o
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 d
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual, e de 
indenização por danos causados a terceiros, ocorridos nas suas dependências.

 

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. O recebimento do objeto dar
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: 

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

b) 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. 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E ACEITE DOS SERVIÇOS 

10.1. Será utilizada a metodologia descrita n
serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota Fiscal/Fatura. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - LOCALIDADE DE TRABALHO

11.1. Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e reuniões, 
o trabalho poderá ser executado nas instalações das empresas  (localidades a serem definidas), da Âncora e no 
IEL/NC (São Paulo). 

  

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.
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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 no valor de R$ _________(extenso), correspondente a

do Valor Total Estimado do Contrato, na modalidade de __________, nos termos do Edital da Cotação 
até 10 (dez) dias úteis 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, 

, 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 

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 notificação do 

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 

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 dependências. 

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 neste Termo de Referência e seus Anexos e na 

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 

, 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 

lizada 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 Fiscal/Fatura. 

LOCALIDADE DE TRABALHO 

. Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e reuniões, 
o trabalho poderá ser executado nas instalações das empresas  (localidades a serem definidas), da Âncora e no 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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.
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8.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas por este instrumento, a CONTRATADA 
correspondente a 5% (cinco 

nos termos do Edital da Cotação 
 

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, 

, 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 

u subsidiariamente com a CONTRATADA, 
sendo deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista, provocados pela CONTRATADA e não 

entregue na Gerência 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 notificação do 

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 

a garantia prestada para descontar os valores referentes a eventuais 
multas aplicadas à CONTRATADA, bem como nos casos decorrentes de inadimplemento contratual, e de 

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 

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 

, 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  

Termo de Referência para a avaliação do serviço e fornecimento, que 
serão recebidos mediante aceite e atesto pelo fiscal do contrato na respectiva Nota Fiscal/Fatura.  

. Os serviços serão realizados nas instalações da empresa CONTRATADA. Para as visitas técnicas e reuniões, 
o trabalho poderá ser executado nas instalações das empresas  (localidades a serem definidas), da Âncora e no 

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. 
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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. Este instrumento poderá ser denunciado pelas partes a qualquer te
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 
correspondentes às obrigações previstas e realizadas até a data da rescisão.

12.4. A CONTRATADA, ficará impedida de pre
com as empresas contempladas no Programa, pelo prazo de 2 (dois anos), sob pena de multa equivalente ao 
benefício econômico a ser gerado à CONTRATADA.

12.5. Constituem partes integrantes e co

� O Edital de Cotação Prévia de Preços Nº 

� Proposta de Preços da CONTRATADA.

� Demais documentos do processo.

  

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – 

13.1. Fica eleito o Foro de Brasília - 
quaisquer questões relativas ao presente contrato.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) via
para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

___________________________________________

____________________________

Testemunhas: 
 
NOME: 
CPF:  
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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. 

Este instrumento poderá ser denunciado pelas partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa 
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 
correspondentes às obrigações previstas e realizadas até a data da rescisão. 

12.4. A CONTRATADA, 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 
benefício econômico a ser gerado à CONTRATADA. 

. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes documentos:

Edital de Cotação Prévia de Preços Nº 5/2015. 

roposta de Preços da CONTRATADA. 

Demais documentos do processo. 

 DO FORO  

 DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 
quaisquer questões relativas ao presente contrato. 

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 2 (duas) via
para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, _____ de ______________ de 201

___________________________________________ 
CONTRATANTE 

_________________________________________________ 
CONTRATADA 

NOME: 
CPF:  
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É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 

mpo, mediante prévia e expressa 
comunicação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, ressalvados os pagamentos 

star 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 

mplementares deste instrumento os seguintes documentos: 

DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

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 baixo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

Brasília, _____ de ______________ de 2015. 
 

 


