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EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

 
PROCESSO GERAL Nº 00090.2021.1.101.04 

 
  PREÂMBULO 
 
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – FIERO, através da Comissão de 
Licitação, designada por força das disposições contidas na Portaria nº. 014/2021, está promovendo 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, do tipo TÉCNICA E PREÇO, cujo objeto 
consiste na Contratação de empresa jurídica especializada para prestação de serviços de 
desenvolvimento e execução de programa estratégico de exportações para o Estado de 
Rondônia visando capacitação fundamental, conquista e consolidação de exportações para as 
indústrias do Estado, criando oportunidade comerciais internacionais, promovendo aumento 
das exportações do Estado com a inclusão de micro, pequenas e médias empresas não 
exportadoras, iniciantes e experientes, conforme detalhamento constante no Termo de 
Referência. O presente edital será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
 
A Licitação ocorrerá no dia 09 de setembro de 2021 às 09 horas, na Sala de Licitações da Casa da 
Indústria, situada à Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Arigolândia, Porto Velho/Rondônia. O Edital e 
informações poderão ser obtidos no endereço cpl@fiero.org.br, ou através do site www.fiero.org.br e 
telefones (069) 3216-3491/3216-3477. 
  
Será de inteira responsabilidade de o licitante manter-se atualizado e informado sobre as alterações 
realizadas no edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site 
www.fiero.org.br, link TRANSPARÊNCIA ou LICITAÇÕES. 

 
Se na data acima não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes 
referentes a esta Concorrência será realizado no local, dia e horário supracitados de funcionamento 
do SISTEMA FIERO – Casa da Indústria que se seguir. 

 
No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência, com respeito a: 

 
a) recebimento dos documentos de credenciamento; 
b) recebimento dos envelopes de Habilitação, Proposta de Preço e Proposta Técnica; 
c) abertura dos envelopes Documentação e verificação da situação da licitante; 
d) declaração das empresas habilitadas e inabilitadas; 
e) julgamento de recurso se houver; 
f) devolução dos envelopes Proposta às licitantes inabilitadas; 
g) abertura dos envelopes de Proposta das licitantes habilitadas; 
h) declaração das propostas classificadas e desclassificadas; 
i) declaração do vencedor. 
 

As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas diretamente aos 
representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:  
 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) julgamento das Propostas – Técnica e Preço;  
c) resultado de recurso porventura interposto; 
d) resultado de julgamento deste Edital. 

 
A solicitação de esclarecimento de dúvidas e Impugnação a respeito de Condições do Ato 
Convocatório e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser encaminhada à 
Comissão de Licitação através do e-mail cpl@fiero.org.br, até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a 
data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes 
de Documentação e Proposta. 
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As respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimentos e impugnações formuladas 
será comunicada no prazo de 03 (três) dias úteis, a todos os licitantes que retiraram o edital e que 
venham a retirá-lo. 
 

1 – DO OBJETO 
 

1.1.  O objeto do presente edital consiste na Contratação de empresa jurídica especializada para 
prestação de serviços de desenvolvimento e execução de programa estratégico de 
exportações para o Estado de Rondônia visando capacitação fundamental, conquista e 
consolidação de exportações para as indústrias do Estado, criando oportunidade comerciais 
internacionais, promovendo aumento das exportações do Estado com a inclusão de micro, 
pequenas e médias empresas não exportadoras, iniciantes e experientes, conforme 
detalhamento constante no Termo de Referência. O presente edital será regido pelo Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, e com observância às condições estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 
 
1.2. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: CONFORME DISPOSTO DO ITEM 3 DO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I DESTE EDITAL). 
 
1.3. O VALOR ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO É DE R$ 714.017,40 (SETECENTOS 
E QUATORZE MIL E DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 

 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas nas quais o objeto social expresso 
no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente 
licitação e estejam legalmente estabelecidas no País. 
 
2.2. O licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, 
solicitando ou prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da 
Sessão, bem como apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei: 
 

a) através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou 
eventual alteração, comprovando essa qualidade; ou, 
 
b) por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos 
mencionados no caput deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste 
último caso com firma reconhecida em cartório. 

 
2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado 
pela Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as 
Sessões realizadas, tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais 
representantes credenciados, em relação aos atos em que lhe seja facultado opinar. 
 
2.3. Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que: 
 
2.3.1. Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme 
Lei 11.101/2005), dissolução ou liquidação; 
2.3.2. Estejam suspensas de contratar com o SISTEMA FIERO; 
2.3.3. Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados do SISTEMA FIERO; 
2.3.4. Estejam reunidos em consórcio; 
2.3.5. Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja 
participando desta licitação; 
 
2.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 
sob pena de as licitantes representadas terem a sua participação ativa interrompida na presente 
Licitação. 
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2.5. As empresas participantes desta Licitação deverão apresentar à Comissão de Licitação os 
documentos exigidos para habilitação prévia e proposta – Técnica e Preço, em envelopes 
distintos, a saber: 
 
2.5.1. Para participar da licitação os interessados deverão entregar à Comissão de Licitação, no 
horário estabelecido para abertura, 03 (três) envelopes distintos, sendo o envelope de n° (01), 
contendo “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO", o envelope n° (02), contendo "PROPOSTA 
TÉCNICA" e o envelope nº (03), contendo "PROPOSTA DE PREÇO", que deverão estar 
devidamente lacrados; 
 
2.5.2 - Externamente os envelopes conterão: nome da razão social e nº de CNPJ da empresa 
Licitante, endereço, n° de telefone para contato, n° da concorrência, objeto, data, hora de abertura e, 
a indicação "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, "PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA DE 
PREÇO". 
 
2.5.3. Para efeito de remessa via postal (SEDEX ou similares), os envelopes de Documentação de 
Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preço (três envelopes) poderão ser acondicionados em 
um único invólucro, desde que seja protocolado junto ao SISTEMA FIERO, até às 18h00min horas 
da data anterior marcada para a abertura da sessão pública. A responsabilidade por envelopes 
entregues após a data e horário permitidos para o recebimento é exclusiva do licitante que optar por 
essa modalidade de encaminhamento.  
 

3 – DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. Na Sessão cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 
identificar-se junto a Comissão, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou 
documento equivalente e comprovando por meio de instrumento próprio, poderes para representar a 
empresa e para a prática dos demais atos do certame. 
 
3.2. Se a empresa fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de 
outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório, 
bem como cópia do RG e CPF do procurador constituído. No caso de procurador por instrumento 
particular, deverá ser apresentada a cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou o 
documento equivalente. 
 
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá 
apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o 
representante bem como cópia do RG e CPF, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
3.4. A cédula de identidade e demais documentos exigidos no item 3.2 ou 3.3 deverão ser 
entregues separadamente dos envelopes de números 01, 02 e 03 em cópia autenticada em 
cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação do Sistema FIERO. 
 
3.5. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 
Documentação e Proposta até o dia, hora e local fixado no preâmbulo. 
 
3.6. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como 
ouvinte. 
 
3.7. Na sessão ou sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada 
licitante, porém apenas um representante poderá participar efetivamente da mesma. Demais 
interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados 
pela Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem. 
 
3.15. Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e 
assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes. 
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4 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

 
4.1. Documentação e as propostas deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no 
preâmbulo deste Edital, em 03 (três) envelopes distintos identificados com os números “01”, “02” e 
“03”, separados e lacrados, contendo na face externa os seguintes e respectivos textos: 
 

Envelope (01) - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – DR/RO 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CONCORRÊNCIA Nº ___/2021 
OBJETO: 
DATA E HORA DA ABERTURA: 

 

Envelope (02) – PROPOSTA TECNICA 
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – DR/RO 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CONCORRÊNCIA Nº ___/2021 
OBJETO: 
DATA E HORA DA ABERTURA: 

 

Envelope (03) – PROPOSTA DE PREÇO 
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – DR/RO 
NOME DA EMPRESA:  
CNPJ:  
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
CONCORRÊNCIA Nº ___/2021 
OBJETO: 
DATA E HORA DA ABERTURA: 

 
5 – DA HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO – ENVELOPE (01) 

 
5.1. Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação 
comprobatória da necessária qualificação no que se refere a:  
 

a) Habilitação jurídica;  
b) Regularidade fiscal e trabalhista;  
c) Qualificação técnica; 
d) Qualificação econômico-financeira; 
e) Declaração de inexistência de fatos supervenientes ou impeditivos da habilitação (ANEXO 

IV); 
f) Declaração, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao 

disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ANEXO V); 
g) As empresas constituídas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a 

vista das exigências previstas neste Edital, apresentarem condições de participação no 
presente certame, deverão apresentar uma das declarações a seguir: declaração de 
enquadramento (ANEXO VI); 
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h) Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório 
(ANEXO VII). 

 
5.2. A Habilitação Jurídica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:  
 
5.2.1. Cédula de identidade (RG, CNH ou Carteira de Identificação Profissional do representante 
legal/responsável pela empresa);  
 
5.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual ou Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 
sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores, no qual 
deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza 
ou compatíveis com o objeto da licitação. 
 
5.2.3. Ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente registrado no órgão 
competente, na hipótese de terem sido nomeados ou eleitos em separado, sem prejuízo da 
apresentação dos demais documentos exigidos no subitem 5.2.2. 
 
5.3. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  
 
5.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
5.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
5.3.3. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) 
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede ou domicílio, bem como da filial 
quando esta for a licitante.  
 
5.3.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 
expedida pela Fazenda Estadual, da sede ou domicílio, bem como da filial quando esta for a licitante, 
ou ainda, Certidão de não contribuinte.  
 
5.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida até 
60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de 
validade mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais. 
 
5.3.6. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social na forma da legislação em vigor.  
 
5.3.7. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, da sede da licitante.  
 
5.3.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho, em 
cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 
5.3.9. Caso as Certidões expedidas pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal, seja(m) 
POSITIVA(S), o SISTEMA FIERO se reserva o direito de só aceitá-la(s) se a(s) mesma(s) 
contiver(em) expressamente o efeito de NEGATIVA.  
 
5.4. A Qualificação Técnica será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:  

 
5.4.1. No mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando que prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto da 
licitação. 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:  
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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). 
 
5.4.2. Apresentar portfólio dos trabalhos realizados em PDF ou outro meio capaz de comprovar 
documentalmente a experiência. 
 
5.4.3. Qualquer informação inexata ou inverídica apurada pela Comissão Permanente de Licitações 
(CPL), constante dos documentos de capacitação técnica, implicará na inabilitação da respectiva 
licitante. 
 
5.5. A Qualificação Econômico-Financeira será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação:  
 
5.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de expedição inferior a 30 dias em relação à data da apresentação dos envelopes, caso não 
conste o prazo de validade.  
 
5.5.2. Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o Balanço 
Patrimonial, referente ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, 
observando o que segue: 
 

I – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 
empresa, acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanço provisório. Deverão estar assinados pelo 
responsável legal da licitante e Contador, com indicação do número de inscrição no Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC), devidamente autenticado na Junta Comercial de sua 
jurisdição ou Órgão Competente. 
 
II – As empresas obrigadas a realizar a Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão 
apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício 
social já exigível, acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário e 
Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital; 
 
III - As empresas recém constituídas, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão 
apresentar Balanço de Abertura, assinado pelo responsável legal da licitante e contador, com 
indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), 
devidamente registrado na Junta Comercial de sua jurisdição ou órgão competente. 
 
IV – As empresas que estiverem inativas no ano anterior apresentar, cópia da declaração de 
inatividade entregue a receita federal, último balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis do último exercício anterior a condição de inativa devidamente autenticado na junta 
comercial de sua jurisdição ou órgão competente, 

 
5.5.3. Com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial apresentado, a Comissão Permanente 
de Licitação juntamente com setor contábil da contratante verificará se a licitante atende aos 
seguintes requisitos: 
 

a) Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 (um), obtido a partir de 
dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula: 

 

ILC= 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCILANTE 

 
b) Patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da contratação. 
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5.6. A licitante deverá apresentar ainda as seguintes declarações: 
 
5.6.1. Declaração de inexistência de fatos supervenientes ou impeditivos da habilitação (Anexo IV 
deste Edital); 
 
5.6.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo V deste 
Edital); 
 
5.6.3. As empresas constituídas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a 
vista das exigências previstas neste Edital, apresentarem condições de participação no presente 
certame, deverão apresentar a declaração de enquadramento (Anexo VI deste Edital); 
  
5.6.4. Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório 
(Anexo VII deste Edital). 
 
5.7. Disposições gerais sobre a habilitação: 
 
5.7.1. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome 
da matriz, mantendo a esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados. 
 
5.7.2. Os documentos relativos a habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por 
ocasião do credenciamento, ficam dispensados de ser inserido no ENVELOPE 01. 
 
5.7.3. Os documentos constantes nos itens 5.2 e 5.4 necessários à habilitação deverão ser 
apresentados em cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão de Licitação do 
SISTEMA FIERO.  
 
5.7.4. No que se refere ao item 5.3.2, se a empresa apresentar Alvará de Funcionamento e este não 
for eletrônico deverá estar devidamente autenticado por cartório competente ou pela Comissão de 
Licitação do SISTEMA FIERO. 
 
5.7.5. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
5.7.6. Após a análise e julgamento pela Comissão, se proclamará o resultado da habilitação no final 
da própria sessão inaugural do certame, caso prefira proceder de pronto à apreciação necessária, ou 
em sessão posterior, que para tal fim designar. 
 
5.7.7. Após a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
5.7.8. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar qualquer documento 
exigido neste edital e seu (s) anexo (s) ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela 
Comissão à luz do Edital. 
 
5.7.9. Os envelopes contendo as Propostas Técnica e de Preços das empresas INABILITADAS, 
ficarão disponíveis para retirada pelos representantes legais das licitantes, pelo período de 30 (trinta) 
dias após a abertura dos envelopes da fase subsequente. Após esse período, não havendo interesse 
por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob guarda da Comissão, estes, 
serão destruídos. 
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6 – DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE (02) 
 
6.1. A proposta técnica deverá ser apresentada conforme disposto no item 10.1 do Termo de 
Referência (Anexo I deste Edital). 
 
6.2. A Pontuação Técnica (PT) corresponde a 60% (setenta por cento) da composição da Pontuação 
Final (PF).  
 
6.3. A pontuação mínima da proposta técnica exigida para aprovação é de 40 pontos.  
 
6.4. A comprovação de qualificação da Equipe Técnica Principal será através de curriculum vitae com 
o mínimo de 03 anos de experiência profissional comprovada na área, tendo comprovado já ter 
desenvolvido trabalhos com características idênticas ou semelhantes às do objeto do presente Termo 
de Referência e apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado. 
Será desclassificada a proposta técnica que contiver qualquer referência à proposta de preço.  
 
6.4. Os Itens de avaliação das propostas técnicas se darão segundo a seguinte Matriz de Pontuação: 
 

6.5.1. Qualificações e competência da Empresa essenciais para a tarefa: 

a) Experiência em pelo menos um programa de desenvolvimento 
estratégico em exportações Brasileiras ou Comercio internacional de 
importação, que tenha executado. 

12 pontos 

b) Experiência em ao menos dez estudos de planejamento estratégico de 
exportação no Brasil sendo ao menos um envolvendo a Região Norte. 

8 pontos 

c) Experiência em ao menos cinco estudo de planejamento estratégico de 
exportação no Brasil sendo ao menos um envolvendo o Estado de Rondônia. 

6 pontos 

d) Experiência em pelo menos um estudo de consultoria que tenha 
abrangido o estudo da exportação do Estado de Rondônia 

4 pontos 

Total de pontos para o critério (I):   30 pontos 

6.5.2. Qualificações e competência dos profissionais da Equipe Técnica principal: 

01 (um) Diretor de Projeto com mestrado stricto e/ou lato senso em Economia 
ou Administração ou Negócios Internacionais e experiência profissional de no 
mínimo 10 anos em projetos de planejamento estratégico e com experiência 
comprovada em pelo menos 5 projetos em função de coordenação geral e de 
responsabilidade técnica pela execução, com preferencialmente pelo menos 2 
(dois) destes na Região Norte e 1 (um) em Rondônia; 

15 pontos 

01 (um) Coordenador de Projeto com formação em Comercio Exterior, 
Economia ou experiência profissional de no mínimo 5 anos em projetos de 
exportação em pelo menos 5 projetos em função de coordenação geral e de 
responsabilidade técnica pela execução, com preferencialmente pelo menos 2 
(dois) destes na Região Norte; 

10 pontos 

01 (um) Profissional Sênior para atuar como gerente do projeto com experiência 
profissional em Importação, Exportação, Transações cambiais, Despacho e 
legislação aduaneira, Prospecção e pesquisa de mercados, Definição de planos 
de ação, Negociação e execução de operações legais, Contratos de exportação, 
Logística internacional e/ou Controle do fluxo de embarque e desembarque de 
produtos. 

5 pontos 

Total de pontos para o critério (II):           30 pontos 

Total de pontos para os dois critérios (I + II):      60 pontos 

6.6. O Licitante deverá apresentar a documentação relativa à Proposta Técnica no Envelope (02).  
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6.7. Para avaliar as propostas técnicas será nomeado pelo Presidente do Sistema FIERO, o senhor 
Marcelo Thomé da Silva de Almeida, comissão especial, composta por membros do sistema FIERO. 
 
6.8. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
6.9. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar qualquer documento 
exigido neste edital e seu (s) anexo (s) ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela 
Comissão à luz do Edital. 
 
6.10. Fica vedado o envolvimento de profissionais que possuam qualquer vínculo empregatício na 
administração pública da esfera, Federal, Estadual, Municipal ou em qualquer dos entes participes. 
 

7 – DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE (03) 
 
7.1. A proposta deverá ser apresentada atendendo as seguintes exigências: 
 
7.1.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação 
social da licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, fax, e-
mail, se houver, e dados bancários.  
 
7.1.2. Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda corrente do país, 
em uma via, sem rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na última folha 
e rubricadas nas demais, pelo representante legal ou procurador do licitante. 
 
7.1.3. Os preços propostos deverão incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas. 
 
7.1.4. A apresentação da proposta importa na aceitação das seguintes condições: 
 
7.1.5. Prazo de validade mínima da proposta: 90 (NOVENTA) DIAS. 
 
7.1.6. Prazo e local de entrega dos serviços: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER 
REALIZADA EM PORTO VELHO/RO, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 3.2 DO TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO I DESTE EDITAL). 
 
7.1.7. Prazo de vigência do contrato: A VIGÊNCIA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO 
EQUIVALENTE SERÁ DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA 
ASSINATURA, PODENDO SER PRORROGADA, NOS TERMOS DO ART. 26, § ÚNICO DO 
REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI/SENAI. 
 
7.2. A Pontuação de Preço (PP) corresponde a 40% (quarenta por cento) da composição da 
Pontuação Final (PF).  
 
7.3. A empresa licitante com a proposta financeira de menor valor receberá a pontuação máxima de 
40 pontos. As demais receberão uma pontuação proporcional, de acordo com a fórmula 
demonstrada no item 10.3 do Termo de Referência (Anexo I deste Edital).  
 
7.4. As Propostas de Preços serão abertas somente após a avaliação e o julgamento das Propostas 
Técnicas tiverem sido concluídos e os resultados divulgados às empresas participantes, respeitando-
se os prazos de apresentação de razões e contrarrazões de recurso, no que couber. 
 
7.5. Será inabilitada ou desclassificada a empresa que deixar de apresentar qualquer documento 
exigido neste edital e seu (s) anexo (s) ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela 
Comissão à luz do Edital. 
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7.6. É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 

8 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
8.1. No julgamento e classificação das propostas serão adotados o critério de TECNICA E PREÇO, 
observados os prazos máximos para a prestação dos serviços, as especificações e os parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente Termo de Referência. 
 
8.2. As propostas deverão ser apresentadas indicando os valores unitários e global, com validade 
mínima de 90 (noventa) dias, sendo apresentadas com clareza, sem emendas, acréscimos, 
rasuras, ressalvas ou entrelinhas. 
 
8.3. Os preços propostos deverão incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os 
resultantes da incidência de impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas. 

 
9 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
9.1. Em caso de empate, será considerada mais bem classificada a licitante que obtiver a maior 
quantidade e pontos referentes ao item “Qualificações e Competência da Empresa”.  
 

9.2. Persistindo o empate, será considerada a mais bem classificada a licitante que obtiver a maior 
quantidade de pontos referentes ao item “Proposta Técnica”. 
 
9.3. Persistindo o empate, este será resolvido por sorteio na presença dos interessados. 
 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
10.1. São OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel 
cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu 
descumprimento; 

b) Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação 
dos serviços, apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante. 

c) O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e 
fretes, decorrentes do objeto do contrato. 

d) O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do 
contrato. 

e) A contratada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código 
de Ética das Instituições SESI/SENAI/IEL” podendo ser acessado nos links 
http://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade ou 
http://transparencia.fiero.org.br/senai/modules/integridade, onde consta a referida norma. 

 
10.2. São OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo 
com este termo e anexo. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA, com relação ao objeto deste Termo; 

c) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na 

prestação do serviço. 
e) Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços 

observando as especificações do objeto. 
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f) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a 
prestação dos serviços. 

 

11 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

11.1. A vigência do contrato ou instrumento equivalente será de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do art. 26, § único do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

12 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
12.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelos CONTRATANTES, 
independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 
 

a) Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 
b) Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da 
CONTRATADA; 

c) Inobservância de dispositivos normativos, contratuais; 
d) Dissolução da empresa contratada; 
e) O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
f) A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação às 

CONTRATANTES; 
g) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização das CONTRATANTES; 

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

i) A não manutenção das condições de habilitação previstas no edital. 
 
12.2. O presente contrato também poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes 

bastante a comunicação expressa, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

 
13 – DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

13.1. A gestão do contrato será realizada pelo Superintendente da FIERO, o senhor Dr. Gilberto 
Baptista. 

13.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do serviço será realizada pela colaboradora a 
Sra. Leidinalva Lopes Ferreira Melo, que terá as seguintes atribuições: 

a) Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução 
do contrato, e de tudo dará ciência à entidade;  

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
apontada.  

c) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis; 

d) O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das 
Cláusulas Contratuais e da proposta da Contratada; 

e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato 
serão encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção 
das medidas saneadoras; 
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f) O gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de 
Gestor e Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores 
no GED - Gerenciamento Eletrônico de documentos. 

 
14 – DAS PENALIDADES 

 
I. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com 

a FIERO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as as penalidades 
aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão: 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a FIERO.  

II. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de 
compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.  

III. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, punível com as sanções puníveis neste item, inclusive a 
rescisão unilateral. 

IV. Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a 
porção inadimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério da CONTRATANTE, 
a rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez) por 
cento do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério da CONTRATANTE, a 
rescisão contratual.  

V. A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará 
em multa de 10% sobre o valor total do Pedido de Compra.  

VI. As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE 
poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, 
deduzidas da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso. 

VII. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar 
ao licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório: 
a) Perda do direito a contratação; 
b) Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório; 
c) Suspensão do direito de licitar com a FIERO por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

VIII. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou 
contratar com a FIERO por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

IX. O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, implicará na incidência 
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros serão 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 

X. O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso 
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 

XI. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
XII. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de 

resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título: 
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, 

sem a prévia autorização escrita da(s) CONTRATANTE(S); 
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato; 
c) Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na 

aplicação de multa; 
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, 

ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 
e) Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando 

for o caso. 
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XIII. Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimentos 
pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar 
justificativas, por escrito. 

XIV. Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso CONTRATANTE 
(S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções previstas. 

 
15 – DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

15.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente em 24 (vinte e quatro) parcelas a serem pagas 
de acordo com o CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA, 
mediante a apresentação de relatórios com a representatividade em percentual, dentro do observado 
no referido anexo e outras comprovações necessárias para pagamento. 

15.2. O prazo de pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor 
responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE;  

15.3. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que 
deverá ser fornecida quando da assinatura do contrato; 

15.4. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de 
regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a 
Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos 
instituídos por lei; 

15.5. A Nota Fiscal ou Fatura que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. 
Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal ou fatura 
devidamente corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE;  

15.6. Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos 
previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato; 

15.7. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

16 – DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
16.1. A licitante poderá apresentar recurso à Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da 
licitante, do julgamento das propostas. 
 
16.2. Ficam os autos com vista franqueada aos interessados. 
 
16.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período, impugnado ou não o recurso, a Comissão de Licitação 
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 10 (dez) dias úteis, ou fazê-lo subir, devidamente 
informado à Diretoria da FIERO. 
 
16.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender a 
modificação total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentados por 
escrito, exclusivamente, anexando-se ao respectivo recurso. 
 

17 – DA ADJUDICAÇÃO 
 
17.1. A execução dos serviços correspondente ao objeto deste edital será adjudicada 
GLOBALMENTE a empresa, depois de atendidas as condições estabelecidas neste Ato 
Convocatório; 
 
17.2. Homologada a licitação o licitante vencedor será convocado para a assinatura do Contrato; 
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17.3. O licitante vencedor terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável uma única vez, a 
critério da FIERO, para atender à convocação prevista no item anterior, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções legais e contratualmente pertinentes; 
 
17.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a assinar o contrato 
injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 
 
17.5 Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 
 
17.6 A recusa injustificada do adjucatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido por este órgão, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas. 
 

18 – DA DESPESA 
 
18.1. As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste, estarão a cargo dos 
Elementos Orçamentários:  
 

UNIDADE 
UNIDADE 

ADMINISTRATIVA 
CENTRO DE 

RESPONSABILIDADE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
FIERO 

24.01.01 1.10.31.30.20.04 

 
19 – DA CONCORRÊNCIA 

 
19.1. A critério da Administração da FIERO, esta Concorrência poderá: 
 
19.2. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado; ou 
 
19.3. Ser revogada, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse da FIERO, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 
 
19.4. Ter a data de abertura dos envelopes "Documentação de Habilitação", “Proposta Técnica” e 
"Proposta de Preço" transferida, por conveniência exclusiva da Administração da FIERO. 
 
19.5. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Edital, o seguinte: 
 
19.6. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar; 
 
19.7. A nulidade do procedimento licitatório induz à da autorização de fornecimento; e 
 
19.8. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 
 

20 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
20.1. A LICITANTE deverá assumir todos os custos de elaboração da proposta, não sendo a 
Administração da FIERO, em qualquer hipótese, responsável pelos mesmos, independente do 
resultado da licitação; 
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20.2. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se admitirá, 
durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas a Comissão de Licitações, 
a qualquer título, ressalvada a hipótese de requisição, pela Presidente da Comissão de Licitação, de 
colaborador da FIERO para pronunciamento quanto os serviços ofertados; 
 
20.3. A FIERO, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das propostas de preços e das 
documentações, poderá proceder a alterações concernentes a esta licitação, por sua iniciativa, 
fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenham adquirido o Edital, sendo-
lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das propostas e documentações; 
 
20.4. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pelo (a) Presidente (a) deste 
certame, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes; 
 
20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 
sua proposta, durante a realização da sessão pública do certame; 
 
20.6. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato; 
 
20.7. 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. 
 
20.8. É vedado à CONTRATADA delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, os direitos e 
deveres objeto do presente contrato, sem previa autorização da contratada. 
 
20.9. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação na Casa da 
Indústria, na Rua Rui Barbosa nº 1112, Bairro Arigolândia, térreo no horário das 8 às 12 horas e das 
14 às 18 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários. 
 
20.10. Todas as especificações contidas no Objeto desta Licitação completam-se com o conteúdo do 
Termo de Referência, que contém informações, instruções e orientações sendo parte integrante do 
Edital. 
 

21 – DO FORO 
 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, Rondônia, para dirimir questões oriundas deste 
instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 

22 – DOS ANEXOS 
 
22.1. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes anexos: 
22.1.1. ANEXO I – Termo de Referência e seus Anexos; 
22.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preço; 
22.1.3. ANEXO III – Modelo de Proposta Técnica; 
22.1.4. ANEXO IV – Declaração de inexistência de fatos impeditivos; 
22.1.5. ANEXO V – Declaração de cumprimento as normas relativas ao trabalho do menor; 
22.1.6. ANEXO VI – Declaração de enquadramento;  
22.1.7. ANEXO VII – Declaração de Ciência; 
22.1.5. ANEXO VIII – Minuta do Contrato. 

 
 

Porto Velho/RO, 09 de agosto de 2021. 
 
 

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto 
Presidente da CPL 
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ANEXO I DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

ENTIDADE: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 

UNIDADE/SETOR REQUISITANTE: FIERO - SUPERINTENDÊNCIA 

CNPJ: 14.661.557/0001-88 

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 1112 - ARIGOLÃNDIA 

CIDADE: PORTO VELHO 

ESTADO: RONDÔNIA 

CEP: 76.801-186 

TELEFONE: (69) 3216-3432 | (69) 3216-3420 

 

1. OBJETO  

1.1 Constitui o presente objeto, a contratação de empresa jurídica especializada para prestação 

de serviços de desenvolvimento e execução de programa estratégico de exportações para o Estado 

de Rondônia visando capacitação fundamental, conquista e consolidação de exportações para as 

indústrias do Estado, criando oportunidade comerciais internacionais, promovendo aumento das 

exportações do Estado com a inclusão de micro, pequenas e médias empresas não exportadoras, 

iniciantes e experientes, conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência. 

2. JUSTIFICATIVA  

 

2.1 A FIERO tem como missão, defender os interesses coletivos da indústria rondoniense, 
promovendo um ambiente favorável à implantação e ampliação de negócios. O estudo trará 
benefícios, tais como incremento tanto no número de empresas com no volume de exportações. 

2.2 Muito se tem discutido sobre o momento de pandemia vivenciado mundialmente, quedas no 
mercado de importação e exportação, assim, como, tem sido constante as discussões sobre a 
economia Brasileira.  

2.3 O Estado de Rondônia conhecido na Região Norte como dos principais exportadores, com 
destaque para carne bovina e grãos, visa estender está boa performance internacional as pequenas e 
médias empresas, que é escopo do projeto Procomex, firmado com o Fundo de Planejamento e de 
Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER. 

 

3. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS  

 

3.1 O programa e plano de ação deverão contemplar sete frentes de trabalho e desenvolver o 
plano de ação contemplando curto, médio e longo prazo: 
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ETAPAS DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

01 

Diagnóstico da 
oferta exportadora 
industrial do 
Estado; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico investigativo, 
conferência de dados e propostas de aplicação de políticas públicas 
que possam auxiliar o desenvolvimento sustentável dos municípios de 
Rondônia.  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico do potencial industrial 
exportador dos polos industriais do Estado; 

ii.  Identificação dos principais produtos e capacidade de 
produção existente; 

iii.  Dimensionamento do potencial econômico regional a partir da 
análise de potencialidades existentes; 

iv.  Identificação dos principais pontos fracos que possam 
dificultar o desenvolvimento de exportações para os produtos; 

v.  Identificação dos principais pontos fortes que possam facilitar 
o desenvolvimento de exportações dos produtos; 

vi.  Apresentação de propostas de desenvolvimento de 
exportações para cada região.  

02 

Diagnóstico sobre 
principais 
mercados 
estrangeiros com 
potencial demanda 
pela oferta 
exportadora 
industrial do 
Estado 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico investigativo e 
conferência de dados para a identificação do comportamento da 
demanda mundial pelos produtos identificados na primeira frente de 
trabalho e especificação de países potenciais para a oferta 
exportadora do Estado. 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i. Elaboração de relatório de diagnóstico da demanda potencial e 
países alvo para os produtos exportáveis do Estado 

ii. Dimensionamento do volume de negócios entre o Brasil e os 
mercados identificados e a participação do Estado 

iii. Caracterização econômica dos países potenciais para o 
desenvolvimento de negócios para a oferta exportadora do Estado 

iv. Caracterização da cadeia comercial nos países potenciais para 
definição das características do cliente final a ser identificado no 
plano de desenvolvimento comercial previsto na etapa 06. 

03 

Diagnóstico sobre 
oportunidades 
comerciais e 
barreiras nos 
mercados 
estrangeiros 
definidos na etapa 
02; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico investigativo e 
conferência de dados para a caracterização das condições comerciais 
e barreiras nos países potenciais para a oferta exportadora do Estado. 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre oportunidades e 
ameaças nos países alvo para os produtos exportáveis do Estado 

ii.  Identificação dos elementos facilitadores para o comércio 
internacional entre Brasil e País, com avaliação específica para o 
Estado 

iii.  Identificação dos elementos dificultadores para o comércio 
internacional entre Brasil e País, com avaliação específica para o 
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Estado 

iv.  Caracterização do sistema de barreiras tarifárias do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

v.  Caracterização do sistema de barreiras técnicas do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

04 

Diagnóstico sobre 
necessidade 
adequação ou 
adaptação da 
oferta exportadora 
para atendimento 
da demanda 
internacional 
identificada; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico investigativo 
e conferência de dados para a caracterização das condições de 
consumo dos produtos componentes da oferta exportadora do Estado 
nos países alvo 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre características 
do consumo dos produtos componentes da oferta exportadora do 
Estado nos países alvo 

ii.  Caracterização da forma pela qual os produtos chegam ao 
consumidor final 

iii.  Caracterização da embalagem 

iv.  Caracterização da composição 

v.  Caracterização sobre elementos e ingredientes proibidos 

vi.  Relatório comparativo entre características da oferta 
exportadora do Estado em face das características da demanda dos 
países alvo 

05 

Elaboração de 
programa de 
capacitação 
comercial 
internacional para 
as empresas 
industriais do 
Estado dos setores 
com potencial 
exportador 
definidos na etapa 
01 

a) Contratação do serviço técnico para elaboração de programa 
de capacitação comercial internacional para as empresas industriais 
do Estado 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Capacitação em análise e identificação de oportunidades 
comerciais internacionais 

ii.  Capacitação em preparação de planos de marketing 
internacional 

iii.  Capacitação em habilidades comerciais internacionais 

iv.  Capacitação para interpretação de contratos comerciais 
internacionais e contratação de serviços operacionais do comércio 
exterior 

v.  Capacitação em operações administrativas, logísticas e 
financeiras de comércio exterior  

06 

Elaboração de 
plano de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional com 
os mercados 
estrangeiros 
definidos na etapa 
02 para os 
produtos definidos 
na etapa 01 

a) Contratação do serviço técnico para elaboração de plano de 
desenvolvimento comercial internacional com mercados estrangeiros  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de conteúdo informativo sobre a oferta 
exportadora do Estado a ser utilizado como base para ferramentas 
de comunicação digital 

ii.  Elaboração de termo de referência para a criação de sítio na 
internet para divulgação da oferta exportadora do Estado e catálogo 
eletrônico para listagem de empresas e produtos em três idiomas 
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(português, inglês e espanhol) 

iii.  Identificação de eventos internacionais alinhados à promoção 
da oferta exportadora do Estado 

iv.  Elaboração de cronograma de trabalho para participação de 
delegações do Estado em eventos internacionais relevantes à 
promoção comercial da oferta exportável do Estado 

v.  Descrição dos requisitos necessários para permitir a 
participação de delegações do Estado em eventos internacionais 

vi.  Elaboração de orçamentos relativos à participação de 
delegações do Estado em eventos internacionais 

07 

Execução do plano 
de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional com 
os mercados 
estrangeiros 
definidos na etapa 
02 para os 
produtos definidos 
na etapa 01 para 
empresas 
capacitadas na 
etapa 07. 

a) Contratação do serviço técnico para execução de plano de 
desenvolvimento comercial internacional com mercados estrangeiros  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Coordenar o desenvolvimento comercial internacional com os 
mercados estrangeiros definidos na etapa 02 para os produtos 
definidos na etapa 01 para empresas capacitadas na etapa 07 

ii.  Organizar a participação de delegações do Estado em 
eventos internacionais selecionados na etapa 06 

iii.  Coordenar o processo de contratação de espaços e 
montagem nos eventos internacionais selecionados na etapa 06 

iv.  Coordenar a arregimentação de empresas que comporão as 
delegações do Estado nos eventos internacionais 

v.  Coordenar a divulgação da participação das delegações do 
Estado em eventos internacionais 

 

3.2 A execução dos serviços deverá ser realizada em Porto Velho conforme cronograma de 

execução anexo. 

 

3.3 Da metodologia e/ou procedimentos utilizados na execução dos serviços: 

3.3.1 Quanto ao diagnóstico, deverão ser realizados trabalhos investigativos, conferências de 
dados e informações, finalizado com propostas de aplicação de políticas públicas. Tais trabalhos 
deverão ser desenvolvidos com pesquisas à distância e in-loco, análise de dados nos âmbitos 
municipais, estaduais e da união, elaboração de relatório de levantamento de oportunidades e 
ameaças das regiões, e realização de Workshops com autoridades. 

 

4. ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
4.1 Estima-se o valor de R$ 714.017,40 (setecentos e quatorze mil e dezessete reais e quarenta 
centavos), conforme projeto firmado com a Fundo de Planejamento e de Desenvolvimento Industrial 
do Estado de Rondônia - FIDER. 
 

5. DA VIGENCIA DO CONTRATO  

5.1.  A Vigência do Contrato ou instrumento equivalente será de 24 (vinte e quatro) meses, 

contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do art. 26, § único do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
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6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

6.1. Para fins de habilitação, no ato da sessão, a licitante deverá apresentar juntamente com os 

demais documentos de habilitação:  

6.1.1. No mínimo 01 Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por Pessoa Jurídica de Direito 

Público ou Privado, comprovando que prestou ou presta serviços compatíveis com o objeto licitado.  

6.2. Apresentar portfólio dos trabalhos realizados em PDF ou outro meio capaz de comprovar 
documentalmente a experiência. 

7. DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA  

7.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com 
data de expedição inferior a 30 dias em relação à da data da apresentação dos envelopes.  

7.2 Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o 

Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da 

Lei, observando o que segue: 

I – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis 

e apresentados na forma da leia, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, vedada a sua substituição 

por balancetes ou balanço provisório. Deverão estar assinados pelo responsável legal da licitante 

e Contador, com indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), 

devidamente autenticado na Junta Comercial de sua jurisdição ou Órgão Competente. 

II – As empresas obrigadas a realizar a Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar o 

Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, 

acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário e Recibo de Entrega de 

Escrituração Contábil Digital; 

III - As empresas recém constituídas, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão apresentar 

Balanço de Abertura, assinado pelo responsável legal da licitante e contador, com indicação do 

número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), devidamente registrado na 

Junta Comercial de sua jurisdição ou órgão competente. 

IV – As empresas que estiverem inativas no ano anterior apresentar, cópia da declaração de 

inatividade entregue a receita federal, último balanço patrimonial e demais demonstrações 

contábeis do último exercício anterior a condição de inativa devidamente autenticado na junta 

comercial de sua jurisdição ou órgão competente, 

7.2.1 Com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial apresentado, a Comissão 

Permanente de Licitação juntamente com setor contábil da contratante verificará se a licitante 

atende aos seguintes requisitos: 

a) Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 (um), obtido a 

partir de dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula: 

 

ILC= 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

b) Patrimônio líquido mínimo equivalente à 10% (dez por cento), do valor da contratação. 

 

 

 

mailto:cpl@fiero.org.br


 

 

 

 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br. 

 

21 

8. VISITA TÉCNICA  

8.1 Não se aplica, visto que o estudo deverá ser realizado no âmbito estadual, em consonância ao 

tema e comercio exterior. 

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS E CRITÉRIO PARA JULGAMENTO  

9.1. No julgamento e classificação das propostas serão adotados o critério de TECNICA E PREÇO, 

observados os prazos máximos para a prestação dos serviços, as especificações e os parâmetros 

mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente Termo de Referência;  

9.2. As propostas deverão ser apresentadas indicando os valores unitários e global, com validade 

mínima de 90 dias, sendo apresentadas com clareza, sem emendas, acréscimos, rasuras, ressalvas 

ou entrelinhas. 

9.3. Os preços propostos deverão incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas. 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA E PROPOSTA DE PREÇO 

A Empresa será selecionada de acordo com critérios de Técnica (60%) e Preço (40%). 

Para avaliar as propostas técnicas será nomeado através do Presidente do Sistema FIERO, o senhor 

Marcelo Thomé da Silva de Almeida, comissão especial, composta por membros do sistema FIERO. 

10.1 DA PROPOSTA TÉCNICA: 60 PONTOS 

A avaliação das propostas técnicas se dará segundo a seguinte Matriz de Pontuação: 

I. Qualificações e competência da Empresa essenciais para a tarefa: 

e) Experiência em pelo menos um programa de desenvolvimento estratégico em 
exportações Brasileiras ou Comercio internacional de importação, que tenha 
executado. 

12 pontos 

f) Experiência em ao menos dez estudos de planejamento estratégico de 
exportação no Brasil sendo ao menos um envolvendo a Região Norte. 

8 pontos 

g) Experiência em ao menos cinco estudo de planejamento estratégico de 
exportação no Brasil sendo ao menos um envolvendo o Estado de Rondônia. 

6 pontos 

h) Experiência em pelo menos um estudo de consultoria que tenha abrangido o 
estudo da exportação do Estado de Rondônia 

4 pontos 

Total de pontos para o critério (I):   30 pontos 

A pontuação da licitante dar-se-á mediante a apresentação de projetos em conformidade com os 
itens abaixo: 

Quanto ao subcritério (a): 

a) Um estudo de Planejamento Estratégico de Exportação Brasileira ou Comercio Internacional 
de importação: 12 pontos 

Quanto ao subcritério (b): 

a) Dez estudos ou mais incluindo um na Região Norte: 8 pontos 

b) Menos de dez estudos incluindo um na Região Norte: 0,8 pontos por estudo 

c) Dez estudos ou mais, porém sem nenhum na Região Norte: 0,5 pontos por estudo 
(pontuação máxima: 6 pontos) 

Quanto ao subcritério (c): 

a) Cinco estudos ou mais incluindo cinco em Rondônia: 6 pontos 
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b) Menos de Cinco estudos incluindo dois em Rondônia: 1,25 pontos por projeto na região Norte 
(pontuação máxima: 5 pontos) 

c) Cinco estudos ou mais, porém sem nenhum em Rondônia: 0,8 pontos por projeto (pontuação 
máxima: 4 pontos) 

Quanto ao subcritério (d): 

a) Um estudo da exportação do Estado de Rondônia: 4 pontos 

 

II. Qualificações e competência dos profissionais da Equipe Técnica principal: 

01 (um) Diretor de Projeto com mestrado stricto e/ou lato senso em Economia ou 
Administração ou Negócios Internacionais e experiência profissional de no mínimo 10 
anos em projetos de planejamento estratégico e com experiência comprovada em pelo 
menos 5 projetos em função de coordenação geral e de responsabilidade técnica pela 
execução, com preferencialmente pelo menos 2 (dois) destes na Região Norte e 1 
(um) em Rondônia; 

15 pontos 

01 (um) Coordenador de Projeto com formação em Comercio Exterior, Economia ou 
experiência profissional de no mínimo 5 anos em projetos de exportação em pelo 
menos 5 projetos em função de coordenação geral e de responsabilidade técnica pela 
execução, com preferencialmente pelo menos 2 (dois) destes na Região Norte; 

10 pontos 

01 (um) Profissional Sênior para atuar como gerente do projeto com experiência 
profissional em Importação, Exportação, Transações cambiais, Despacho e legislação 
aduaneira, Prospecção e pesquisa de mercados, Definição de planos de ação, 
Negociação e execução de operações legais, Contratos de exportação, Logística 
internacional e/ou Controle do fluxo de embarque e desembarque de produtos. 

5 pontos 

Total de pontos para o critério (II):           30 pontos 

Total de pontos para os dois critérios:      60 pontos 

A pontuação mínima da proposta técnica exigida para a aprovação é de 40 pontos. 

A qualificação da empresa deverá ser comprovada através da apresentação de atestados de 

capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

A empresa deverá comprovar vínculo empregatício entre a equipe técnica principal e a contratante, 

mediante a apresentação de: 

a) Cópia de livro de registro de empregados e apontamento na CTPS ou; 

b) Contrato de Prestação de serviços com o profissional prestador dos serviços com firma 

reconhecida em Cartório na sede de jurisdição da proponente com data anterior ou na data de 

julgamento das propostas (exceto para sócios da empresa) ou termo de compromisso. 

Fica vedado o envolvimento de profissionais que possuam qualquer vínculo empregatício na 

administração pública da esfera, Federal, Estadual, Municipal ou em qualquer dos entes participes. 

A comprovação de qualificação da Equipe Técnica Principal será através de curriculum vitae com o 

mínimo de 03 anos de experiência profissional comprovada na área, tendo comprovado já ter 

desenvolvido trabalhos com características idênticas ou semelhantes às do objeto do presente Termo 

de Referência e apresentação de atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado. 
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Para efeito da matriz de pontuação, serão considerados válidos titulações de mestrados stricto e/ou 

lato senso realizados no Brasil, bem como no Exterior. 

10.2 DO ÍNDICE TÉCNICO 

A Comissão de licitação calculará o índice da proposta Técnica, através da seguinte fórmula:  

IT = <PT/>PT 

Onde: 

IT = Índice Técnico 

<PT = Pontuação Técnica da proposta em análise 

>PT = Maior Pontuação Técnica entre as Propostas Concorrentes 

 
Somente as Propostas Técnicas acima de 40 pontos serão consideradas, e para estas, serão 

avaliadas as respectivas Propostas Financeiras. As Propostas Financeiras somente serão abertas 

depois que as avaliações das Propostas Técnicas tiverem sido concluídas e os resultados divulgados 

às empresas participantes. 

 

10.3 DA PROPOSTA DE PREÇO: 40 PONTOS 

A Comissão de licitação calculará o índice da proposta de preço, através da seguinte fórmula:  

IP = <PP/PP 

Onde: 

IP = Índice de Preço 

<PP = Menor Preço Proposto 

PP = Preço Proposto em Julgamento 

 

10.4 DA AVALIAÇÃO FINAL 

A Comissão de licitação calculará a avaliação final (AF), através da seguinte fórmula: 

AF = (IT x X) + (IP x W) 

Onde: 

AF = Avaliação Final 

IT = Índice Técnico 

IP = Índice Preço 

 

11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1 Em caso de empate, será considerada mais bem classificada a licitante que obtiver a maior 

quantidade e pontos referentes ao item “Qualificações e Competência da Empresa”.  

11.2 Persistindo o empate, será considerada a mais bem classificada a licitante que obtiver a 

maior quantidade de pontos referentes ao item “Proposta Técnica”. 

11.3 Persistindo o empate, este será resolvido por sorteio na presença dos interessados. 
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12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1. Os pagamentos serão realizados mensalmente, em 24 parcelas a serem pagas, de acordo com 

o cronograma estabelecido no ANEXO II, mediante apresentação de relatórios com a 

representatividade em percentual, dentro do observado no referido anexo e outras comprovações 

necessárias para pagamento. 

12.2. O prazo de pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor 

responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE; 

12.3. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que 

deverá ser fornecida quando da assinatura do Contrato; 

12.4. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de 

regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a 

Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos 

instituídos por lei. 

12.5. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse 

caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal devidamente 

corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE; 

12.6. Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos 

previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato. 

12.7. Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento antecipado. 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

a) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com 

este termo e anexo. 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 

com relação ao objeto deste Termo; 

c) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 

d) Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação do 

serviço. 

e) Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços 

observando as especificações do objeto. 

f) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a prestação 

dos serviços. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

14.1. São obrigações da CONTRATADA: 

a) Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel 

cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento; 

b) Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação dos serviços, 

apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante. 

c) O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e fretes, 

decorrentes do objeto do contrato. 

d) O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 
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e) A contratada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código de 
Ética das Instituições SESI/SENAI/IEL” podendo ser acessado nos links 
http://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade, onde consta a referida norma. 

 

15.  DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO  

15.1.  A gestão do contrato será realizada pela (o) Superintendente da FIERO, o senhor Gilberto 

Baptista. 

15.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do serviço será realizado pela colaboradora 

Leidinalva Lopes Ferreira Melo, que terá as seguintes atribuições: 

a) Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, 
e de tudo dará ciência à entidade;  

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade apontada.  

c) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis; 

d) O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das Cláusulas 
Contratuais e da proposta da Contratada; 

e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão 
encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das medidas 
saneadoras; 

f) O gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de Gestor e 
Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores no GED - 
Gerenciamento Eletrônico de documentos. 

 

16. FONTES DE RECURSO  

16.1 As despesas com as prestações dos serviços de que trata o objeto deste termo, estarão a 

cargo dos elementos orçamentários: 

NOME DA UNIDADE U.A C.R 

ADMINISTRAÇÃO 

GERAL FIERO  
24.01.01  11031302004 

 

17.  DAS PENALIDADES  

I.  No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com 

a FIERO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as as penalidades 

aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão: 

a) Advertência;  

b) Multa;  

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a FIERO;  

II.  O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a 0,33% 

(zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de 

compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.  
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III.  Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o 

descumprimento total da obrigação, punível com as sanções puníveis neste item, inclusive a 

rescisão unilateral. 

IV.  Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a 

porção inadimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério da CONTRATANTE, a 

rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez) por cento do 

valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério da CONTRATANTE, a rescisão 

contratual 

V.  A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará 

em multa de 10% sobre o valor total do contrato.  

VI.  As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE 
poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, deduzidas da 
garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso. 

 

VII.  A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao 

licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório: 

d) Perda do direito a contratação; 

e) Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, se houver. 

f) Suspensão do direito de licitar com a FIERO por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

VIII.  O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante 

o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 

instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com 

a FIERO por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

IX.  O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, poderá implicar na 
incidência juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros serão 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 

X.  O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso 
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 

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

XII.  Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de 
resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem 
que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título: 

a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem 
a prévia autorização escrita da (s) CONTRATANTE (S); 

b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato; 

c) Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na 
aplicação de multa; 

d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou 
ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 

e) Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando for 
o caso. 
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XIII.  Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimentos 
pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar justificativas, 
por escrito. 

XIV.  Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso 
CONTRATANTE (S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções 
previstas. 

18. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

18.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela FIERO, independentemente de 

interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

a) Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

b) Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

c) Inobservância de dispositivos normativos, contratuais; 

d) Dissolução da empresa contratada; 

e) O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

f) A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação a FIERO; 

g) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 

edital, no contrato ou pela Fiscalização da FIERO; 

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do contrato; 

i) A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

 
18.2. O contrato também poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes bastando a 

comunicação expressa, com antecedência de 30 dias. 

 

19. DO REAJUSTE  

19.1. Não se aplica 

 

20. DO FORO  

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, Rondônia, para dirimir questões oriundas deste 

instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.  

 

Porto Velho/RO, 18 de junho de 2021. 

 

 

Gilberto Baptista 

Superintendente FIERO  
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PG 090/2021 
 

Fls.  ________ 

 

ANEXO I 

PROPOSTA DE PREÇO 

ETAPAS DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

01 

Diagnóstico da 
oferta 
exportadora 
industrial do 
Estado; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo, conferência de dados e propostas de aplicação de 
políticas públicas que possam auxiliar o desenvolvimento 
sustentável dos municípios de Rondônia.  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico do potencial 
industrial exportador dos polos industriais do Estado; 

ii.  Identificação dos principais produtos e capacidade de 
produção existente; 

iii.  Dimensionamento do potencial econômico regional a 
partir da análise de potencialidades existentes; 

iv.  Identificação dos principais pontos fracos que possam 
dificultar o desenvolvimento de exportações para os produtos; 

v.  Identificação dos principais pontos fortes que possam 
facilitar o desenvolvimento de exportações dos produtos; 

vi.  Apresentação de propostas de desenvolvimento de 
exportações para cada região.  

02 

Diagnóstico 
sobre principais 
mercados 
estrangeiros 
com potencial 
demanda pela 
oferta 
exportadora 
industrial do 
Estado 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a identificação do 
comportamento da demanda mundial pelos produtos identificados 
na primeira frente de trabalho e especificação de países 
potenciais para a oferta exportadora do Estado. 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i. Elaboração de relatório de diagnóstico da demanda potencial e 
países alvo para os produtos exportáveis do Estado 

ii. Dimensionamento do volume de negócios entre o Brasil e os 
mercados identificados e a participação do Estado 

iii. Caracterização econômica dos países potenciais para o 
desenvolvimento de negócios para a oferta exportadora do 
Estado 

iv. Caracterização da cadeia comercial nos países potenciais para 
definição das características do cliente final a ser identificado no 
plano de desenvolvimento comercial previsto na etapa 06. 

03 

Diagnóstico 
sobre 
oportunidades 
comerciais e 
barreiras nos 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a caracterização das 
condições comerciais e barreiras nos países potenciais para a 
oferta exportadora do Estado. 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre 
oportunidades e ameaças nos países alvo para os produtos 
exportáveis do Estado 

ii.  Identificação dos elementos facilitadores para o comércio 
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PG 090/2021 
 

Fls.  ________ 

internacional entre Brasil e País, com avaliação específica para 
o Estado 

iii.  Identificação dos elementos dificultadores para o 
comércio internacional entre Brasil e País, com avaliação 
específica para o Estado 

iv.  Caracterização do sistema de barreiras tarifárias do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

v.  Caracterização do sistema de barreiras técnicas do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

04 

Diagnóstico 
sobre 
necessidade 
adequação ou 
adaptação da 
oferta 
exportadora 
para 
atendimento da 
demanda 
internacional 
identificada; 

a) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a caracterização das 
condições de consumo dos produtos componentes da oferta 
exportadora do Estado nos países alvo 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre 
características do consumo dos produtos componentes da 
oferta exportadora do Estado nos países alvo 

ii.  Caracterização da forma pela qual os produtos chegam 
ao consumidor final 

iii.  Caracterização da embalagem 

iv.  Caracterização da composição 

v.  Caracterização sobre elementos e ingredientes proibidos 

vi.  Relatório comparativo entre características da oferta 
exportadora do Estado em face das características da demanda 
dos países alvo 

05 

Elaboração de 
programa de 
capacitação 
comercial 
internacional 
para as 
empresas 
industriais do 
Estado dos 
setores com 
potencial 
exportador 
definidos na 
etapa 01 

a) Contratação do serviço técnico para elaboração de 
programa de capacitação comercial internacional para as 
empresas industriais do Estado 

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Capacitação em análise e identificação de oportunidades 
comerciais internacionais 

ii.  Capacitação em preparação de planos de marketing 
internacional 

iii.  Capacitação em habilidades comerciais internacionais 

iv.  Capacitação para interpretação de contratos comerciais 
internacionais e contratação de serviços operacionais do 
comércio exterior 

v.  Capacitação em operações administrativas, logísticas e 
financeiras de comércio exterior  

06 

Elaboração de 
plano de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional 
com os 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02 para 

a) Contratação do serviço técnico para elaboração de plano 
de desenvolvimento comercial internacional com mercados 
estrangeiros  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de conteúdo informativo sobre a oferta 
exportadora do Estado a ser utilizado como base para 
ferramentas de comunicação digital 

ii.  Elaboração de termo de referência para a criação de sítio 
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os produtos 
definidos na 
etapa 01 

na internet para divulgação da oferta exportadora do Estado e 
catálogo eletrônico para listagem de empresas e produtos em 
três idiomas (português, inglês e espanhol) 

iii.  Identificação de eventos internacionais alinhados à 
promoção da oferta exportadora do Estado 

iv.  Elaboração de cronograma de trabalho para participação 
de delegações do Estado em eventos internacionais relevantes 
à promoção comercial da oferta exportável do Estado 

v.  Descrição dos requisitos necessários para permitir a 
participação de delegações do Estado em eventos 
internacionais 

vi.  Elaboração de orçamentos relativos à participação de 
delegações do Estado em eventos internacionais 

07 

Execução do 
plano de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional 
com os 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02 para 
os produtos 
definidos na 
etapa para 
empresas 
capacitadas na 
etapa 07. 

a) Contratação do serviço técnico para execução de plano 
de desenvolvimento comercial internacional com mercados 
estrangeiros  

b) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i. Coordenar o desenvolvimento comercial internacional com os 
mercados estrangeiros definidos na etapa 02 para os produtos 
definidos na etapa 01 para empresas capacitadas na etapa 07 

ii. Organizar a participação de delegações do Estado em eventos 
internacionais selecionados na etapa 06 

iii. Coordenar o processo de contratação de espaços e montagem 
nos eventos internacionais selecionados na etapa 06 

iv. Coordenar a arregimentação de empresas que comporão as 
delegações do Estado nos eventos internacionais 

v Coordenar a divulgação da participação das delegações do 
Estado em eventos internacionais 

VALOR TOTAL R$ 

 
 
 

 IMPORTANTE: 
COMPLEMENTAR A PROPOSTA DE PREÇO CONFORME MODELO DE PROPOSTA DE 
PREÇO CONSTANTE NO ANEXO II DESTE EDITAL. 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CICLOS DE EXECUÇÃO 

Etapas Atividades 
PRIMEIROS 12 MESES METAS e 

INDICADORES 
1º CICLO 

set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 

Estrutura 

Diagnóstico da oferta exportadora 
do Estado - Diagnóstico da 
prontidão exportadora das 
empresas e dos arranjos produtivos 
relacionados aos produtos 
amparados pelo projeto; 
Coordenação do processo de 
organização da oferta exportadora 
de forma a criar condições para a 
exportação de sua produção por 
meio de cooperativas ou processos 
similares; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo da 
oferta 

exportadora do 
Estado 

Capacitação e Mentoria - 
Capacitação das empresas quanto 
aos fundamentos da gestão de 
exportações, em especial em 
relação aos mercados a serem 
desenvolvidos neste projeto. 
Programa de Mentoria no 
desenvolvimento das habilidades 
operacionais da exportação; 

            

Capacitação de 
30 empresas 
dos setores 

selecionados 

Estruturação para criação de 
Unidades de Comercialização 
Internacional e Produção Integrada 
(CIPI) - Criação de Unidades de 

            
Estruturação 
de 2 UCIPI 
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Comercialização Internacional e 
Produção Integrada (CIPI). 

Inteligência 
Comercial e 

Planejamento 

Levantamento de Informações 
comerciais - Volume de importações 
dos NCMs selecionados. Volume de 
exportações do Brasil para os 
países selecionados; 

            

Elaboração de 
relatório 

informativo 
apresentando 
os resultados 

Identificação de Ameaças e 
oportunidades - Compreensão da 
real capacidade da oferta das 
empresas nos segmentos 
selecionados. Barreiras tarifárias. 
Barreiras técnicas. Acordos 
internacionais existentes. 
Características do consumo dos 
produtos selecionados nos 
mercados alvo; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Identificação das características da 
cadeia comercial - Redes de varejo 
aderente ao perfil da oferta 
brasileiras. Distribuidores 
relacionados às redes de varejo e 
Indústrias. Agentes comerciais 
relacionados aos distribuidores 
identificados; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Identificação de agentes comerciais 
- Busca de profissionais que 
atendam ao perfil necessário à 
representação comercial no Brasil 
(comerciais exportadoras) e 
Exterior; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 
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Identificação de eventos comerciais 
- Eventos relevantes no Brasil. 
Eventos relevantes no Exterior em 
relação aos mercados alvo; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Análise das informações coletadas 
para confirmação ou ajustes na 
proposta inicial e elaboração dos 
passos seguintes previstos no plano 
de trabalho; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Prospecção nos mercados alvo - 
Viagem com propósitos de 
prospecção para estabelecimento 
de relacionamento com os atores 
relevantes nos mercados alvo e 
confirmação dos elementos 
relativos à cadeia comercial prevista 
(indústrias, redes de varejo, 
distribuidores, agentes comerciais e 
agentes técnico- comerciais). 

            

Realização de 
3 viagens 

prospectivas e 
elaboração de 
relatório das 
atividades 

realizadas e 
detalhes das 

cadeias 
comerciais 

Reunião com potenciais agentes 
comerciais. Identificação dos 
elementos e preparativos 
necessários à realização da missão 
comercial da etapa seguinte. 

            

Elaboração de 
relatório sobre 

as reuniões 
realizadas com 

potenciais 
agentes e 
relatórios 

detalhando 
requisitos para 
realização das 

missões 
comerciais 
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Promoção 
Comercial 

Ações preparatórias - Finalização 
do processo seletivo para definição 
de agentes comerciais (entre 3 e 5 
opções). 

            

Relatório 
contendo a 

identificação de 
agentes 

comerciais 
para atuarem 
em favor das 

empresas 
participantes e 

setores 

Estabelecimento de relacionamento 
com atores relevantes identificados 
na fase anterior: organizações, 
indústrias, redes de varejo, 
distribuidores, agentes comerciais e 
agentes técnico comerciais. Criação 
ou designação de evento no Brasil 
que possa amparar primeira ação 
de promoção: projeto comprador 
(ferramenta E-Commerce). 
Organização da participação 
brasileira em feiras internacionais 
(ou virtual) que impactem os 
mercados alvo. Organização das 
missões comerciais aos países alvo 
(ou rodada virtual); 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Marketing - Divulgação de 
informações aos atores relevantes e 
componentes da cadeia comercial 
contendo elementos que construam 
percepção positiva em relação ao 
Brasil como fornecedor relevante no 
cenário internacional dos produtos 
promovidos. Arregimentação dos 
atores relevantes para que atendam 
ao projeto comprador (virtuais); 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes para a 
elaboração de 
conteúdo de 
divulgação a 
ser utilizado 
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Realização de Projeto Comprador 
(Real ou Virtual) - Organização de 
Evento no Brasil que posicione o 
Estado como fornecedor relevante 
internacional (formato a ser 
definido). Promover agenda e 
apresentação do Estado aos 
formadores de opinião identificados 
no processo para posicionamento 
da imagem do Estado como 
relevante fornecedor de calçados 
internacional. Promover reuniões de 
negócio entre compradores 
internacionais e indústrias 
brasileiras e suas respectivas 
representações para o 
estabelecimento de parcerias 
comerciais e técnico comerciais; 

            

Realização de 
1 Projeto 

Comprador que 
atenda os 
setores 

selecionados 

Estabelecimento de confiança 
comercial - Assegurar o 
atendimento às demandas geradas 
durante o projeto comprador pelos 
convidados estrangeiros às 
indústrias brasileiras e gerar 
informativos pós evento que 
mantenham a atenção e o interesse 
dos convidados em relação ao 
Estado e seus produtos; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Avaliação intermediária - Análise do 
potencial de negócios gerados pelo 
projeto comprador, nível de 
interesse dos compradores e nível 
de comprometimento dos 
produtores. Com base no potencial 
de negócios gerados pelo projeto 
comprador, seguir com a realização 
da missão comercial preparada na 
fase anterior; 

            

Relatório 
contendo 

análise dos 
resultados 

atingidos com o 
Projeto 

Comprador 
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Identificação dos Agentes 
Comerciais nos Mercados - 
Identificação de Agentes 
Comerciais com detalhamento de 
atividades, prazos e metas, com 
base no desenvolvimento de 
negócios. Capacitação e mentoria a 
partir do Brasil visando amparar o 
desenvolvimento dos trabalhos dos 
Agentes. Estabelecimento de 
agenda comercial a ser cumprida 
pelos Agentes em relação ao 
mercado sob sua responsabilidade 
que inclua: reuniões com 
distribuidores, redes de varejo, 
dentre outros potenciais parceiros 
comerciais identificados pelo 
Agente. Acompanhamento do 
desenvolvimento de oportunidades 
de negócio iniciados no projeto 
comprador e contatos iniciais; 

            

Relatório 
contendo 

detalhamento 
sobre a 

identificação 
dos agentes 

comerciais e a 
realização de 1 

capacitação 

Realização de Missões Comerciais - 
Formatar evento no exterior com 
detalhes e atividades específicas 
para a promoção. Organizar 
reuniões de negócio entre os 
produtores brasileiros e seus 
representantes e distribuidores, 
agentes comerciais e 
representantes de redes de varejo 
para confirmação do potencial de 
negócios iniciado no projeto 
comprador. Criar agendas de 
negócio para produtores já 
habilitados a desenvolverem ações 
individuais (empresas âncoras); 

            

Realização de 
2 Missões 
Comerciais 

mailto:cpl@fiero.org.br


 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br.   

  

 

37 

 

PG 090/2021 
 

Fls.  ________ 

Feiras internacionais - Garantir 
presença nas principais feiras que 
atinjam os mercados alvo. Trabalhar 
para a consolidação da imagem do 
Estado na região. 

            

Realização da 
participação de 
empresas do 
Estado em  1 

Feira 
Internacional 

Avaliação, 
Revisão e 
Início de 

Novo Ciclo 
do Programa 

Pesquisa sobre a efetividade das 
ações - Consulta aos produtores 
brasileiros (participantes) e seus 
representantes quanto à percepção 
e resultados obtidos com as ações 
desenvolvidas. Consulta aos 
distribuidores estrangeiros 
(participantes) quanto à percepção 
e resultados obtidos com as ações 
desenvolvidas. Consulta aos 
agentes comerciais quanto à 
percepção e resultados obtidos com 
as ações desenvolvidas; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Resultados diretos - Quanto ao 
desempenho dos Agentes 
Comerciais na abertura de 
mercados e apoio local. Quanto aos 
resultados comerciais alcançados 
pelos fabricantes brasileiros. 
Aumento de exportações 10% ano. 
Verificar se as ações demonstraram 
potencial para incentivar a 
produtividade e diversificação de 
produção para exportação. Verificar 
junto aos arranjos produtivos, se 
houve melhoria da capacidade 
operacional comercial dos 
exportadores brasileiros. Verificar o 
desempenho comercial dos 
produtos nos mercados alvo; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 
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Avaliação dos Resultados - 
Avaliação dos dados anteriores 
para definição sobre: perspectivas 
de continuidade e ampliação das 
operações, novas oportunidades 
comerciais nos mercados 
acessados, oportunidades de 
desenvolvimento de novos acordos 
comerciais para ampliação ou 
consolidação do acesso de 
produtos brasileiros nos mercados 
alvo ou da região; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Revisão - Revisão do plano de 
trabalho para adoção de medidas 
que corrijam ou ampliem as 
atividades desenvolvidas para início 
de novo ciclo; 

            

Elaboração de 
relatório 

contendo a 
confirmação ou 

revisão do 
plano de 
trabalho 

Manual - Elaboração de manual 
descritivo da estratégia e 
implementação visando sua 
aplicação em novos mercados. 

            

Elaboração de 
manual 

descritivo da 
estratégia 

executada para 
aplicação em 
novos setores 
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Etapas Atividades 
SEGUNDO CICLO DO PROGRAMA METAS e 

INDICADORES 
2º CICLO 

set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 

Estrutura 

Diagnóstico da oferta exportadora 
do Estado - Diagnóstico da 
prontidão exportadora das 
empresas e dos arranjos 
produtivos relacionados aos 
produtos amparados pelo projeto; 
Coordenação do processo de 
organização da oferta 
exportadora de forma a criar 
condições para a exportação de 
sua produção por meio de 
cooperativas ou processos 
similares; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo da 
oferta 

exportadora do 
Estado 

Capacitação e Mentoria - 
Capacitação das empresas 
quanto aos fundamentos da 
gestão de exportações, em 
especial em relação aos 
mercados a serem desenvolvidos 
neste projeto. Programa de 
Mentoria no desenvolvimento das 
habilidades operacionais da 
exportação; 

            

Capacitação de 
30 empresas 
dos setores 

selecionados 

Estruturação para criação de 
Unidades de Comercialização 
Internacional e Produção 
Integrada (CIPI) - Criação de 

            
Estruturação 
de 2 UCIPI 
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Unidades de Comercialização 
Internacional e Produção 
Integrada (CIPI). 

Inteligência 
Comercial e 

Planejamento 

Levantamento de Informações 
comerciais - Volume de 
importações dos NCMs 
selecionados. Volume de 
exportações do Brasil para os 
países selecionados; 

            

Elaboração de 
relatório 

informativo 
apresentando 
os resultados 

Identificação de Ameaças e 
oportunidades - Compreensão da 
real capacidade da oferta das 
empresas nos segmentos 
selecionados. Barreiras tarifárias. 
Barreiras técnicas. Acordos 
internacionais existentes. 
Características do consumo dos 
produtos selecionados nos 
mercados alvo; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Identificação das características 
da cadeia comercial - Redes de 
varejo aderente ao perfil da oferta 
brasileiras. Distribuidores 
relacionados às redes de varejo e 
Indústrias. Agentes comerciais 
relacionados aos distribuidores 
identificados; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Identificação de agentes 
comerciais - Busca de 
profissionais que atendam ao 
perfil necessário à representação 
comercial no Brasil (comerciais 
exportadoras) e Exterior; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 
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Identificação de eventos 
comerciais - Eventos relevantes 
no Brasil. Eventos relevantes no 
Exterior em relação aos mercados 
alvo; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Análise das informações 
coletadas para confirmação ou 
ajustes na proposta inicial e 
elaboração dos passos seguintes 
previstos no plano de trabalho; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Prospecção nos mercados alvo - 
Viagem com propósitos de 
prospecção para estabelecimento 
de relacionamento com os atores 
relevantes nos mercados alvo e 
confirmação dos elementos 
relativos à cadeia comercial 
prevista (indústrias, redes de 
varejo, distribuidores, agentes 
comerciais e agentes técnico- 
comerciais). 

            

Realização de 
3 viagens 

prospectivas e 
elaboração de 
relatório das 
atividades 

realizadas e 
detalhes das 

cadeias 
comerciais 

Reunião com potenciais agentes 
comerciais. Identificação dos 
elementos e preparativos 
necessários à realização da 
missão comercial da etapa 
seguinte. 

            

Elaboração de 
relatório sobre 

as reuniões 
realizadas com 

potenciais 
agentes e 
relatórios 

detalhando 
requisitos para 
realização das 

missões 
comerciais 
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Promoção 
Comercial 

Ações preparatórias - Finalização 
do processo seletivo para 
definição de agentes comerciais 
(entre 3 e 5 opções). 

            

Relatório 
contendo a 

identificação de 
agentes 

comerciais 
para atuarem 
em favor das 

empresas 
participantes e 

setores 

Estabelecimento de 
relacionamento com atores 
relevantes identificados na fase 
anterior: organizações, indústrias, 
redes de varejo, distribuidores, 
agentes comerciais e agentes 
técnico comerciais. Criação ou 
designação de evento no Brasil 
que possa amparar primeira ação 
de promoção: projeto comprador 
(ferramenta E-Commerce). 
Organização da participação 
brasileira em feiras internacionais 
(ou virtual) que impactem os 
mercados alvo. Organização das 
missões comerciais aos países 
alvo (ou rodada virtual); 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Marketing - Divulgação de 
informações aos atores 
relevantes e componentes da 
cadeia comercial contendo 
elementos que construam 
percepção positiva em relação ao 
Brasil como fornecedor relevante 
no cenário internacional dos 
produtos promovidos. 
Arregimentação dos atores 
relevantes para que atendam ao 
projeto comprador (virtuais); 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes para a 
elaboração de 
conteúdo de 
divulgação a 
ser utilizado 
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Realização de Projeto Comprador 
(Real ou Virtual) - Organização de 
Evento no Brasil que posicione o 
Estado como fornecedor 
relevante internacional (formato a 
ser definido). Promover agenda e 
apresentação do Estado aos 
formadores de opinião 
identificados no processo para 
posicionamento da imagem do 
Estado como relevante 
fornecedor de calçados 
internacional. Promover reuniões 
de negócio entre compradores 
internacionais e indústrias 
brasileiras e suas respectivas 
representações para o 
estabelecimento de parcerias 
comerciais e técnico comerciais; 

            

Realização de 
1 Projeto 

Comprador que 
atenda os 
setores 

selecionados 

Estabelecimento de confiança 
comercial - Assegurar o 
atendimento às demandas 
geradas durante o projeto 
comprador pelos convidados 
estrangeiros às indústrias 
brasileiras e gerar informativos 
pós evento que mantenham a 
atenção e o interesse dos 
convidados em relação ao Estado 
e seus produtos; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Avaliação intermediária - Análise 
do potencial de negócios gerados 
pelo projeto comprador, nível de 
interesse dos compradores e 
nível de comprometimento dos 
produtores. Com base no 
potencial de negócios gerados 
pelo projeto comprador, seguir 
com a realização da missão 

            

Relatório 
contendo 

análise dos 
resultados 

atingidos com o 
Projeto 

Comprador 
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comercial preparada na fase 
anterior; 

Identificação dos Agentes 
Comerciais nos Mercados - 
Identificação de Agentes 
Comerciais com detalhamento de 
atividades, prazos e metas, com 
base no desenvolvimento de 
negócios. Capacitação e mentoria 
a partir do Brasil visando amparar 
o desenvolvimento dos trabalhos 
dos Agentes. Estabelecimento de 
agenda comercial a ser cumprida 
pelos Agentes em relação ao 
mercado sob sua 
responsabilidade que inclua: 
reuniões com distribuidores, 
redes de varejo, dentre outros 
potenciais parceiros comerciais 
identificados pelo Agente. 
Acompanhamento do 
desenvolvimento de 
oportunidades de negócio 
iniciados no projeto comprador e 
contatos iniciais; 

            

Relatório 
contendo 

detalhamento 
sobre a 

identificação 
dos agentes 

comerciais e a 
realização de 1 

capacitação 

Realização de Missões 
Comerciais - Formatar evento no 
exterior com detalhes e atividades 
específicas para a promoção. 
Organizar reuniões de negócio 
entre os produtores brasileiros e 
seus representantes e 
distribuidores, agentes comerciais 
e representantes de redes de 
varejo para confirmação do 

            

Realização de 
2 Missões 
Comerciais 

mailto:cpl@fiero.org.br


 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br.   

  

 

45 

 

PG 090/2021 
 

Fls.  ________ 

potencial de negócios iniciado no 
projeto comprador. Criar agendas 
de negócio para produtores já 
habilitados a desenvolverem 
ações individuais (empresas 
âncoras); 

Feiras internacionais - Garantir 
presença nas principais feiras que 
atinjam os mercados alvo. 
Trabalhar para a consolidação da 
imagem do Estado na região. 

            

Realização da 
participação de 
empresas do 
Estado em  1 

Feira 
Internacional 

Avaliação, 
Revisão e 
Início de 

Novo Ciclo 
do Programa 

Pesquisa sobre a efetividade das 
ações - Consulta aos produtores 
brasileiros (participantes) e seus 
representantes quanto à 
percepção e resultados obtidos 
com as ações desenvolvidas. 
Consulta aos distribuidores 
estrangeiros (participantes) 
quanto à percepção e resultados 
obtidos com as ações 
desenvolvidas. Consulta aos 
agentes comerciais quanto à 
percepção e resultados obtidos 
com as ações desenvolvidas; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Resultados diretos - Quanto ao 
desempenho dos Agentes 
Comerciais na abertura de 
mercados e apoio local. Quanto 
aos resultados comerciais 
alcançados pelos fabricantes 
brasileiros. Aumento de 
exportações 10% ano. Verificar se 
as ações demonstraram potencial 
para incentivar a produtividade e 
diversificação de produção para 
exportação. Verificar junto aos 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 
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arranjos produtivos, se houve 
melhoria da capacidade 
operacional comercial dos 
exportadores brasileiros. Verificar 
o desempenho comercial dos 
produtos nos mercados alvo; 

Avaliação dos Resultados - 
Avaliação dos dados anteriores 
para definição sobre: perspectivas 
de continuidade e ampliação das 
operações, novas oportunidades 
comerciais nos mercados 
acessados, oportunidades de 
desenvolvimento de novos 
acordos comerciais para 
ampliação ou consolidação do 
acesso de produtos brasileiros 
nos mercados alvo ou da região; 

            

Elaboração de 
relatório 

descritivo 
contendo 

detalhes dos 
itens 

pesquisados 

Revisão - Revisão do plano de 
trabalho para adoção de medidas 
que corrijam ou ampliem as 
atividades desenvolvidas para 
início de novo ciclo; 

            

Elaboração de 
relatório 

contendo a 
confirmação ou 

revisão do 
plano de 
trabalho 

Manual - Elaboração de manual 
descritivo da estratégia e 
implementação visando sua 
aplicação em novos mercados. 

            

Elaboração de 
manual 

descritivo da 
estratégia 

executada para 
aplicação em 
novos setores  
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ANEXO II DO EDITAL 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 
 

À 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua Rui Barbosa, 1112 Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO. 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. ______/2021. 
                                            
Senhor (a) Presidente, 

A empresa __________________________________com sede na cidade de _______, na (rua, 

avenida etc) __________________________________, n.º ____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

___________________________ neste ato representada por ____________________________, 

abaixo assinado, interessada na prestação do objeto deste Ato Convocatório, de acordo com a 

Proposta Comercial anexa, nas seguintes condições: 

ETAPAS DESCRIÇÃO DETALHAMENTO 

01 

Diagnóstico da 
oferta 
exportadora 
industrial do 
Estado; 

c) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo, conferência de dados e propostas de aplicação de 
políticas públicas que possam auxiliar o desenvolvimento 
sustentável dos municípios de Rondônia.  

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico do potencial 
industrial exportador dos polos industriais do Estado; 

ii.  Identificação dos principais produtos e capacidade de 
produção existente; 

iii.  Dimensionamento do potencial econômico regional a 
partir da análise de potencialidades existentes; 

iv.  Identificação dos principais pontos fracos que possam 
dificultar o desenvolvimento de exportações para os produtos; 

v.  Identificação dos principais pontos fortes que possam 
facilitar o desenvolvimento de exportações dos produtos; 

vi.  Apresentação de propostas de desenvolvimento de 
exportações para cada região.  

02 

Diagnóstico 
sobre principais 
mercados 
estrangeiros 
com potencial 
demanda pela 
oferta 
exportadora 
industrial do 
Estado 

c) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a identificação do 
comportamento da demanda mundial pelos produtos identificados 
na primeira frente de trabalho e especificação de países 
potenciais para a oferta exportadora do Estado. 

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i. Elaboração de relatório de diagnóstico da demanda potencial e 
países alvo para os produtos exportáveis do Estado 

ii. Dimensionamento do volume de negócios entre o Brasil e os 
mercados identificados e a participação do Estado 

iii. Caracterização econômica dos países potenciais para o 
desenvolvimento de negócios para a oferta exportadora do 
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Estado 

iv. Caracterização da cadeia comercial nos países potenciais para 
definição das características do cliente final a ser identificado no 
plano de desenvolvimento comercial previsto na etapa 06. 

03 

Diagnóstico 
sobre 
oportunidades 
comerciais e 
barreiras nos 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02; 

c) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a caracterização das 
condições comerciais e barreiras nos países potenciais para a 
oferta exportadora do Estado. 

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre 
oportunidades e ameaças nos países alvo para os produtos 
exportáveis do Estado 

ii.  Identificação dos elementos facilitadores para o comércio 
internacional entre Brasil e País, com avaliação específica para 
o Estado 

iii.  Identificação dos elementos dificultadores para o 
comércio internacional entre Brasil e País, com avaliação 
específica para o Estado 

iv.  Caracterização do sistema de barreiras tarifárias do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

v.  Caracterização do sistema de barreiras técnicas do país 
contra a oferta exportadora do Estado 

04 

Diagnóstico 
sobre 
necessidade 
adequação ou 
adaptação da 
oferta 
exportadora 
para 
atendimento da 
demanda 
internacional 
identificada; 

c) Contratação do serviço de diagnóstico técnico 
investigativo e conferência de dados para a caracterização das 
condições de consumo dos produtos componentes da oferta 
exportadora do Estado nos países alvo 

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de relatório de diagnóstico sobre 
características do consumo dos produtos componentes da 
oferta exportadora do Estado nos países alvo 

ii.  Caracterização da forma pela qual os produtos chegam 
ao consumidor final 

iii.  Caracterização da embalagem 

iv.  Caracterização da composição 

v.  Caracterização sobre elementos e ingredientes proibidos 

vi.  Relatório comparativo entre características da oferta 
exportadora do Estado em face das características da demanda 
dos países alvo 

05 

Elaboração de 
programa de 
capacitação 
comercial 
internacional 
para as 
empresas 
industriais do 
Estado dos 
setores com 
potencial 
exportador 

c) Contratação do serviço técnico para elaboração de 
programa de capacitação comercial internacional para as 
empresas industriais do Estado 

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Capacitação em análise e identificação de oportunidades 
comerciais internacionais 

ii.  Capacitação em preparação de planos de marketing 
internacional 

iii.  Capacitação em habilidades comerciais internacionais 
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definidos na 
etapa 01 

iv.  Capacitação para interpretação de contratos comerciais 
internacionais e contratação de serviços operacionais do 
comércio exterior 

v.  Capacitação em operações administrativas, logísticas e 
financeiras de comércio exterior  

06 

Elaboração de 
plano de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional 
com os 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02 para 
os produtos 
definidos na 
etapa 01 

c) Contratação do serviço técnico para elaboração de plano 
de desenvolvimento comercial internacional com mercados 
estrangeiros  

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i.  Elaboração de conteúdo informativo sobre a oferta 
exportadora do Estado a ser utilizado como base para 
ferramentas de comunicação digital 

ii.  Elaboração de termo de referência para a criação de sítio 
na internet para divulgação da oferta exportadora do Estado e 
catálogo eletrônico para listagem de empresas e produtos em 
três idiomas (português, inglês e espanhol) 

iii.  Identificação de eventos internacionais alinhados à 
promoção da oferta exportadora do Estado 

iv.  Elaboração de cronograma de trabalho para participação 
de delegações do Estado em eventos internacionais relevantes 
à promoção comercial da oferta exportável do Estado 

v.  Descrição dos requisitos necessários para permitir a 
participação de delegações do Estado em eventos 
internacionais 

vi.  Elaboração de orçamentos relativos à participação de 
delegações do Estado em eventos internacionais 

07 

Execução do 
plano de 
desenvolvimento 
comercial 
internacional 
com os 
mercados 
estrangeiros 
definidos na 
etapa 02 para 
os produtos 
definidos na 
etapa para 
empresas 
capacitadas na 
etapa 07. 

c) Contratação do serviço técnico para execução de plano 
de desenvolvimento comercial internacional com mercados 
estrangeiros  

d) O serviço deverá englobar as seguintes atividades: 

i. Coordenar o desenvolvimento comercial internacional com os 
mercados estrangeiros definidos na etapa 02 para os produtos 
definidos na etapa 01 para empresas capacitadas na etapa 07 

ii. Organizar a participação de delegações do Estado em eventos 
internacionais selecionados na etapa 06 

iii. Coordenar o processo de contratação de espaços e montagem 
nos eventos internacionais selecionados na etapa 06 

iv. Coordenar a arregimentação de empresas que comporão as 
delegações do Estado nos eventos internacionais 

v Coordenar a divulgação da participação das delegações do 
Estado em eventos internacionais 

VALOR TOTAL R$ 

 
Valor total da Proposta: R$                  (valor por extenso) 

 

Prazo de validade mínima da proposta: 90 (NOVENTA) DIAS. 
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Prazo e local de entrega dos serviços: A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER REALIZADA 
EM PORTO VELHO/RO, CONFORME DISPOSTO NO ITEM 3.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I DESTE EDITAL). 
 
Prazo de vigência do contrato: A VIGÊNCIA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
SERÁ DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTADOS A PARTIR DA SUA ASSINATURA, 
PODENDO SER PRORROGADA, NOS TERMOS DO ART. 26, § ÚNICO DO REGULAMENTO DE 
LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI/SENAI. 
 
Informamos que neste preço estão inclusos todos os custos com transporte, carga e descarga, 
seguro dos serviços, Frete CIF, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas diretas e 
indiretamente incidentes e lucro conforme legislação em Vigor. 
 
Os pagamentos das Faturas pelos serviços executados deverão ser creditados no Banco xxxx, 
agencia xxxxx, Conta Corrente xxxxx. 
 
Atenciosamente, 

 
____________________________________________________________________ 

Razão Social e CNPJ da empresa 
Assinatura (s) do (s) representante (s) legal( is) da empresa 

 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta de Preços não é exaustivo, cabendo à empresa 
licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares 
as quais deveriam constar neste modelo. 
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ANEXO III DO EDITAL 
 

 MODELO DA PROPOSTA TÉCNICA  
 

À 
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
Rua Rui Barbosa, 1112 Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO. 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº. ______/2021. 
 
Em cumprimento ao disposto no Edital de Licitação – Concorrência nº. 002/2021, apresentamos a 
nossa proposta técnica para o objeto da licitação: 
 
a) No Anexo 1 ao presente documento apresento a documentação relativa ao Critério I da Proposta 
Técnica, conforme os parâmetros indicados no item 10.1 do Anexo I do Termo de Referência 
anexado ao Edital;  
 
b) No Anexo 2 ao presente documento apresento a documentação relativa ao Critério II da Proposta 
Técnica, conforme os parâmetros indicados no item 10.1 do Anexo I do Termo de Referência 
anexado ao Edital; 
 
c) No Anexo 3 ao presente documento encontra-se a comprovação de qualificação da Equipe Técnica 
Principal será através de curriculum vitae com o mínimo de 03 anos de experiência profissional 
comprovada na área, tendo comprovado já ter desenvolvido trabalhos com características idênticas 
ou semelhantes às do objeto do presente Termo de Referência e apresentação de atestados de 
capacidade técnica emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, nos termos indicados 
no item 10.1 do Anexo I do Termo de Referência anexado ao Edital. 
 
Declaramos, outrossim, que:  
 
a) concordamos integralmente com as condições da contratação estabelecidas na minuta do Contrato 
de Prestação de Serviços;  
 
b) manteremos válida esta proposta pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da sessão 
pública para recebimento das propostas; 
 
c) temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos serviços. 

 
Atenciosamente, 

 
Local e data 

 
 (Nome e assinatura do Representante Legal e CNPJ) 

 

OBSERVAÇÃO: Este modelo de Proposta Técnica não é exaustivo, cabendo à empresa 
licitante verificar no Edital e seus anexos se há informações adicionais e/ou complementares 
as quais deveriam constar neste modelo. 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CNPJ nº 
____________________________, sediada na (endereço 
completo)___________________________________, declara , sob as penas da lei, que até a 
presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente 
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
 

(Local e data) 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Identificação do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO V DO EDITAL 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO 
TRABALHO DO MENOR 

 
 
 
 
A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu 
representante legal, DECLARA, para fins do disposto nos termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da 
Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
OBSERVAÇÃO: Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa 
condição. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante ou que tenha o 
carimbo do CNPJ. 
 
 
 
 

 (Local e data) 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Identificação do Representante Legal da Licitante 

 
 

 
 
 
Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VI DO EDITAL 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
 
 
 
 

_____________________________________(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº 
______________________, com sede em __________________________________ (endereço 
completo), declara para os devidos fins que está enquadrada na condição de 
_____________________ (informar microempresa ou empresa de pequeno porte), estando assim 
apta a usufruir do direito de preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 e suas 
alterações. 
 
 
 

(Local e data) 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Identificação do Representante Legal da Licitante 

 
 

 

 

 

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO 
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

 
 
 
 
Declaramos ter pleno conhecimento das condições gerais para realização dos serviços previstos no 
Edital de Concorrência nº __________/2021/SISTEMA FIERO, bem como da legislação pertinente 
à contratação em pauta e demais condições previstas no instrumento convocatório.  
 
 
 
 

(Local e data) 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e Identificação do Representante Legal da Licitante 

 
 
 
 
 
 
 

Observação: Emitir em papel que identifique a licitante.

mailto:cpl@fiero.org.br
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 
 MINUTA DO CONTRATO Nº ............ 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO a FEDERAÇÃO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA – 
FIERO E DO OUTRO LADO A EMPRESA 
............................................ 

 

Pelo presente, de um lado, FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.661.557/0001-88, com sede na Rua Rui 
Barbosa – Bairro Arigolândia, Porto Velho/RO, representada pelo Superintendente da FIERO, o Sr. 
..................................................................., doravante denominado CONTRATANTE, e do outro, a 
empresa ............................................................., inscrita no CNPJ sob o nº 
............................................................., com sede a Rua .........., nº ........., Bairro .........., município de 
........................./..........., neste ato representado pelo (a) Sr. (a) ...................................................., 
portador (a) da carteira de identidade .................. e CPF .................., doravante denominada de 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato conforme cláusulas e condições a seguir.  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS 

 
O presente contrato é oriundo do processo geral n. 00090.2021.1.101.04, através da licitação, 
modalidade Concorrência nº 002/2021, nos termos do regulamento de licitações e contratos do 
SESI/SENAI. 
 

CLÀUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS 

 
2.1. Fazem parte deste contrato como se aqui estivessem integralmente transcritos, os seguintes 
documentos: 
 

a) Termo de Referência e Edital de Licitação; 
b) Proposta da CONTRATADA; 
c) Havendo divergência entre os documentos citados e este Contrato, prevalecerá este último, 

desde que obedeça aos preceitos da Lei. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO 

 
3.1. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa jurídica especializada para prestação 
de serviços de desenvolvimento e execução de programa estratégico de exportações para o Estado 
de Rondônia visando capacitação fundamental, conquista e consolidação de exportações para as 
indústrias do Estado, criando oportunidade comerciais internacionais, promovendo aumento das 
exportações do Estado com a inclusão de micro, pequenas e médias empresas não exportadoras, 
iniciantes e experientes, conforme detalhamento constante no Termo de Referência. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1. Os serviços deverão ser executados conforme item XX do Termo de referência. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

5.1. O prazo de vigência do contrato será 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua 
assinatura, podendo ser prorrogada, nos termos do art. 26, § único do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI. 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

mailto:cpl@fiero.org.br


 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Rua Rui Barbosa, 1112 Arigolândia, Porto Velho/RO Tel.: (69) 3216-3491/3477 E-mail: cpl@fiero.org.br.   

  

 

57 

 

PG 090/2021 
 

Fls.  ________ 

6.1. O valor total do objeto deste Contrato, de acordo com a proposta apresentada pela 
CONTRATADA, a qual está vinculada a este instrumento, consiste em R$ xxxxxxxxxxxxxx. 

6.2. Os pagamentos serão realizados mensalmente, em 24 parcelas a serem pagas, de acordo com o 
cronograma estabelecido no ANEXO II do Termo de Referência, mediante a apresentação de 
relatórios com a representatividade em percentual, dentro do observado no referido anexo e outras 
comprovações necessárias para pagamento. 

6.3. O prazo de pagamento será de 10 (dez) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor 
responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE. 

6.4. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que 
deverá ser fornecida quando da assinatura do contrato; 

6.5. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de 
regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a 
Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos 
instituídos por lei; 

6.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, 
o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal ou fatura devidamente 
corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE;  

6.7. Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos 
previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato; 

6.8. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
7.1. Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel 
cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento; 
 
7.2. Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato 
em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação dos serviços, 
apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante. 
 
7.3. O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e 
fretes, decorrentes do objeto do contrato. 
 
7.4. O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato. 
 
7.5. A contratada compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código de 
Ética das Instituições SESI/SENAI/IEL” podendo ser acessado nos links 
http://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade ou 
http://transparencia.fiero.org.br/senai/modules/integridade, onde consta a referida norma. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
8.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com 
este termo e anexo. 
 
8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, 
com relação ao objeto deste Termo; 
 
8.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
 
8.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação 
do serviço. 

mailto:cpl@fiero.org.br
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8.5. Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços 
observando as especificações do objeto. 
 
8.6. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a 
prestação dos serviços. 
 

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

 

9.1. A gestão do contrato será realizada pelo Superintendente da FIERO, o senhor Dr. Gilberto 

Baptista. 

 

9.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do serviço será realizado pela colaboradora 

Leidinalva Lopes Ferreira Melo, que terá as seguintes atribuições: 

 

a) Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato, e de tudo dará ciência à entidade;  

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 

apontada.  

c) O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

d) O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das 

Cláusulas Contratuais e da proposta da Contratada; 

e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato 

serão encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das 

medidas saneadoras; 

f) O gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de 

Gestor e Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores no 

GED- Gerenciamento Eletrônico de Documentos 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES 

 
I. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a 

FIERO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as as penalidades 
aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão: 
a) Advertência;  
b) Multa;  
c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
FIERO;  

II. O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a 0,33% (zero 
vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de 
compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.  

III. Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, punível com as sanções puníveis neste item, inclusive a 
rescisão unilateral. 

IV. Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a 
porção inadimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério da CONTRATANTE, 
a rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez) por 
cento do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério da CONTRATANTE, a 
rescisão contratual.  

V. A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará 
em multa de 10% sobre o valor total do Pedido de Compra.  
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VI. As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE 
poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, 
deduzidas da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso. 

VII. A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar 
ao licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório: 

a) Perda do direito a contratação; 
b) Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas 

oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório; 
c) Suspensão do direito de licitar com o SISTEMA FIERO por prazo não superior a 2 

(dois) anos. 
VIII. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante 

o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas 
no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou 
contratar com a FIERO por prazo não superior a 2 (dois) anos.  

IX. O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, poderá implicar na 
incidência juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros 
serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 

X. O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso 
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 

XI. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
XII. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de 

resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 
sem que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título: 
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, 

sem a prévia autorização escrita da (s) CONTRATANTE (S); 
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato; 
c) Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na 

aplicação de multa; 
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, 

ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial; 
e) Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando 

for o caso. 
XIII. Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimentos 

pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar 
justificativas, por escrito. 

XIV. Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso CONTRATANTE 
(S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções previstas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 
11.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela FIERO, independentemente de 
interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

a) Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 
b) Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da 
CONTRATADA; 

c) Inobservância de dispositivos normativos, contratuais; 
d) Dissolução da empresa contratada; 
e) O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
f) A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação a FIERO; 
g) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, no 
contrato ou pela Fiscalização da FIERO; 

h) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

i) A não manutenção das condições de habilitação previstas neste contrato. 
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11.2. O presente contrato também poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes 
bastante a comunicação expressa, com antecedência de 30 (trinta) dias. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS 

 
12.1. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, recorrendo-se, se 
necessário, às normas constantes no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES 

 
13.1. Qualquer alteração neste contrato se fará através de termo aditivo conforme artigo 29 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA 

             
14.1. A despesa com a aquisição do objeto deste contrato, está a cargo da Unidade Administrativa: 
 
Unidade 24.01.01 – ADMINISTRAÇÃO GERAL FIERO 
     Centro de Responsabilidade 1.10.31.30.20.04 
 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 

 
15.1. As partes elegem o foro do município de Porto Velho/RO, para dirimirem qualquer dúvida ou 
litígio, que porventura surja em torno deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surta seus efeitos legais. 
 

                            
 

    Porto Velho - RO, _____ de ___________ de 2021. 
 
 
 

_____________________________________________ 
Superintendente da FIERO  

 

_____________________________________________ 
Presidente da FIERO 

 

_____________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
NOME - ................................................... 

CPF Nº - ................................................... 

NOME - ..................................................... 

CPF Nº- ..................................................... 
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 

 
PROCESSO GERAL Nº 00090.2021.1.101.04 

 
Declaro ter retirado junto a FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA 
– FIERO, o edital referente a licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, cujo 
critério de julgamento é o tipo TÉCNICA E PREÇO. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE EXPORTAÇÕES PARA O ESTADO DE RONDÔNIA VISANDO 
CAPACITAÇÃO FUNDAMENTAL, CONQUISTA E CONSOLIDAÇÃO DE EXPORTAÇÕES 
PARA AS INDÚSTRIAS DO ESTADO, CRIANDO OPORTUNIDADE COMERCIAIS 
INTERNACIONAIS, PROMOVENDO AUMENTO DAS EXPORTAÇÕES DO ESTADO COM 
A INCLUSÃO DE MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NÃO EXPORTADORAS, 
INICIANTES E EXPERIENTES, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO TERMO 
DE REFERÊNCIA. 

 
DATA DA ABERTURA: 09/09/2021 ÀS 09 HORAS. 

 

INFORMAÇÕES: CASA DA INDÚSTRIA – AV. RUI BARBOSA Nº 1112 – BAIRRO 
ARIGOLÂNDIA, PORTO VELHO/RO. FONE: (69) 3216-3491/3216-3477, SITE: 
www.fiero.org.br OU E-MAIL: cpl@fiero.org.br. 

 
_________________- ______, _____ de _____________ de 2021. 

 

Carimbo do CNPJ: 
 

 
 
 
 
 
Telefone de Contato: ____________________________ 
E-mail: ________________________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Telefone de Contato: ____________________________ 
E-mail:________________________________________ 
Endereço: _____________________________________ 
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