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DATA DA ABERTURA: 07/03/2016 

 

HORÁRIO: 09h (horário local)              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ENDEREÇO: RUA PEDRO RODRIGUES BANDEIRA, 143 – 8º ANDAR – COMÉRCIO – 
SALVADOR, BAHIA – CEP 40.015-080 

 

MODALIDADE: CARTA CONVITE 

 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO  
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://senarbahia.org.br/licitacoes/listagem.html  
 

 

 
ATO DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

(Portaria nº 032/2015) 
 

Ricardo Silva Freire – Presidente 
Verônica Ramos do Nascimento Sodré – Membro 

Jeandro Leite Costa – Membro  
 

LICITAÇÃO PROCESSADA COM FULCRO NO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E 
DE CONTRATOS DO SISTEMA SENAR. 

 

 
1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

 
 

1.1 Contratação de empresa especializada em Diagnóstico Organizacional e 

Desenvolvimento de Líderes com utilização do Gameficação, conforme 

especificações do Edital e Termo de Referência - Anexo I. 

 

2. A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

2.1 Os licitantes deverão entregar (via remessa postal ou presencialmente) até dia, hora e 

local designados no título deste Convite, envelopes separados, um contendo a documentação 

relativa à habilitação, outro com a proposta técnica e por último a proposta comercial, 

respectiva, devendo o proponente fazer constar na sua parte externa, além da sua razão 

social, os seguintes dizeres: SENAR/BA – CARTA CONVITE 003/2016, conforme modelos 

abaixo: 

 
 

 

 
 

CARTA CONVITE Nº. 003/2016 SENAR/BA 
EDITAL Nº 007/2016 
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2.2 CREDENCIAMENTO 

 

2.2.1 O credenciamento é a condição obrigatória para que o licitante se faça representado 

durante a sessão e possa realizar todos os atos inerentes a este certame. 

 

2.2.2 No dia, local e horário designados para realização deste certame, a empresa 

interessada ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, que 

poderá ser realizado das seguintes formas: 

 

2.2.2.1 Carta de Credenciamento acompanhada de documento que comprove os poderes do 

outorgante (modelo anexo II.I); 

 

2.2.2.2 Procuração, por instrumento particular, firmada por pessoa que detenha poder de 

delegação. A procuração deverá ter firma reconhecida, conferir poderes para representação 

junto a pessoas jurídicas de direito privado, considerando que o(s) Contratante(s) é(são)  

pessoa(s)  jurídica(s)  de direito  privado.  Deverá ainda o instrumento ter fim específico de 

representação em licitações, inclusive com poderes para renunciar ao direito de recurso; 

 

2.2.2.3 Procuração por instrumento público. Neste caso deverão ser observados os mesmo 

critérios do item anterior; 

 

2.2.2.4 Representação através de dirigentes (titular, proprietário, diretor, dirigente ou 

assemelhado). Tal condição deverá ser comprovada mediante apresentação do Contrato 

Social ou Estatuto Social em que estejam expressos os poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em nome do licitante, e ainda, no caso de Sociedade Anônima, através 

da Ata de reunião que elegeu os atuais Diretores, tudo devidamente arquivado ou registrado 

na repartição competente; 

 

LICITANTE:___________________________________________ 

ENVELOPE N° 01 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

CONVITE N° 003/2016 

SENAR-AR/BA 

LICITANTE:__________________________________________________________ 

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA  

CONVITE N° 003/2016 

SENAR-AR/BA 
 

LICITANTE:__________________________________________________________ 

ENVELOPE N° 03 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CONVITE N° 003/2016 

SENAR-AR/BA 
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2.2.2.5 Em qualquer das hipóteses acima, o preposto ou representante legal da empresa 

deverá ser identificado mediante apresentação de carteira de identidade ou outro documento 

legal com foto. 

 

2.2.3 O não-credenciamento  do  licitante  ou  de  seu  representante  legal  não  é  fato  

impeditivo  para recebimento  e  abertura  de  seus  envelopes,  mas  o  impedirá  e  a  

qualquer  pessoa  presente  que  se manifeste e responda por este. 

 

2.2.4 Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada. Não 

serão aceitas cópias simples de documentos. 

 

2.2.4.1 Os Licitantes que optarem por autenticar os documento junto a COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO deste SENAR deverão comparecer preferencialmente até 1 

(um) dia útil antes do inicio da Sessão com CÓPIA e ORIGINAL para este fim. 

 
 
 

3. EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO 

 

3.1 Para serem habilitados, os interessados deverão apresentar respostas para que a 

Comissão proceda à autenticação respectiva.  

 

3.2 Apresentar procuração para representar a licitante no certame e documentação de 

identificação com foto.   

 

3.3 ENVELOPE HABILITAÇÃO 

 

I) HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) cédula de identidade do (s) sócio (s) administrador (es); 

a.1) os procuradores que possuírem poderes para assinar proposta de preço devem anexar à 

habilitação jurídica cópia da cédula de identidade. 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 

competente. 

c) 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 na alínea “b” supracitada. 
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II) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Comprovação da Certidão de Registro da empresa junto à entidade profissional 

competente CRA-BA (Conselho Regional de Administração da Bahia), ou de Registro 

Secundário caso a licitante seja sediada fora do Estado da Bahia e vencedora do 

certame.  

b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que se encontra 

explicitado no item 1 deste edital. A comprovação se dará por meio da apresentação de 

01 (um) ou mais atestados ou certidões, fornecidos por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente CRA-BA 

(Conselho Regional de Administração da Bahia) e visado pelo seu responsável técnico. 

Caso a licitante seja sediada fora do Estado da Bahia, deverá apresentar seu atestado de 

aptidão registrado no CRA do seu estado de origem, bem como sua Certidão de Visto do 

CRA-BA. Contendo as seguintes informações: 

 Nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente; 

 Data de emissão do atestado ou da certidão;  

 Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo e função que exerce junto 

à empresa emitente). 

 

c) Atestado de avaliações de potencial e/ou perfil com utilização do DISC para outras 

empresas. 

 

d) Comprovação da licença de uso ou exclusividade de comercialização do jogo a ser 

utilizado. 

 

e) Comprovação da formação de algum consultor em algum dos cursos a seguir Executive 

Coach ou Master Coach, carga horária mínima de 80 horas. 

 

f) Declaração de que o licitante aceita e concorda com  todas as condições do instrumento 

convocatório, conforme modelo constante no ANEXO II. O documento deve ser apresentado 

em papel timbrado do licitante. 
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g) Declaração de inexistência de fatos supervenientes. (Anexo III). 

h) Declaração de relativa à trabalho de menores. (Anexo IV). 

 
 
III) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 

 

IV) REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),   relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual. 

b) prova de regularidade perante a Receita Federal (Certidão de Débitos Relativos a 

Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – Unificada ). 

c) prova de regularidade perante o FGTS (CRF). 

d) prova de regularidade perante a Secretaria Municipal da Fazenda (Certidão Negativa de 

Débitos Mobiliários). 

e) prova de regularidade perante a Secretaria da Fazenda (Certidão Negativa de Débitos 

Tributários). 

f) Para os documentos da regularidade fiscal onde não são definidos os prazos de sua 

validade, será considerado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados de sua 

emissão. 

g) Documentos da regularidade fiscal que não sejam retirados pela internet devem ser 

apresentados em ORIGINAL ou cópia Autenticada. Não serão aceitas cópias simples de 

documentos.  

 

4. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
 
4.1 ENVELOPE DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

 4.1.1 A proposta técnica reunirá os elementos necessários à avaliação da capacitação e 

qualificação das empresas licitantes para a execução dos serviços objeto deste certame e 

será composta dos seguintes requisitos: 

a) Relação nominal dos 03 (três ) componentes da Equipe Técnica que estarão envolvidos no 

planejamento, elaboração e realização do Diagnostico Organizacional, Desenvolvimento de 

Líderes, DISC e aplicação de game de liderança indicando sua formação acadêmica, VER 

ANEXO VI. 
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b) Prova do vínculo profissional dos componentes da equipe técnica com a licitante, por meio 

de cópia autenticada em cartório dos registros na carteira de trabalho ou do contrato de 

prestação de serviços, quando este não for sócio da empresa. 

 

c) Cópia (verso e anverso) autenticada dos diplomas e/ou certificados dos 03 (três) 

profissionais componentes da equipe técnica, devidamente registrado no Ministério da 

Educação. 

 

d) Currículo dos respectivos profissionais relacionados na equipe técnica, os quais deverão 

conter identificação, escolaridade e experiência na realização do objeto deste edital. 

 

  e) Atestado(s) ou certidão (ões) de Aptidão Técnica-Operacional, que comprove(m)  que a 

licitante tenha executado para órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, 

Federal, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, serviços 

compatíveis em características com o objeto da licitação, devem ser apresentados em papel 

timbrado da empresa fornecedora do documento, datados e assinados, devidamente 

registrados na entidade Profissional competente (CRA), como especificado no Item 3.3, inciso 

II, alínea b. 

 

f) Comprovação da licença de uso e exclusividade de comercialização do jogo. 

 

 
4.2 ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
a) ser apresentada em 01 (uma) via em envelope fechado e colado, em língua portuguesa, 

sem emendas, entrelinhas, ou rasuras, contendo o nome da proponente, e referência ao 

nome SENAR/BA; 

 

b) serem entregues no local, dia e hora estabelecidos neste Convite; 

 

c) serem assinadas em sua parte final, bem como rubricadas em todas as folhas pelo 

representante legal da licitante; 

 

d) deve ser indicado que o prazo de validade das propostas não será inferior a 60 (sessenta) 

dias contados a partir da data de abertura desta carta convite; 
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e) as incidências fiscais e demais encargos serão por conta da contratada, inclusive todas 

as despesas com transporte, seguros, tributos de qualquer natureza ou espécie necessários 

ao perfeito fornecimento do serviço, objeto desta licitação; 

 
f) todos os valores, preços e custos utilizados nesta licitação terão como expressão 

monetária a moeda corrente nacional, em algarismos, com duas casas decimais, e por 

extenso; 

 

g) não se admitirá proposta que apresente preço global simbólico, irrisório ou de valor zero, 

incompatível com os preços de mercado; 

 

h) cumprir na íntegra as especificações solicitadas; 

 

i) Não serão levadas em consideração, para efeito de julgamento, propostas de preços que 

contenham opções, sendo objeto de desclassificação aquelas que não atendam às 

especificações e exigências deste Edital; 

 

j) a proposta comercial deverá apresentar VALOR GLOBAL da contratação do objeto, 

incluindo TODOS os encargos civis, sociais, fiscais, previdenciários e trabalhistas que 

resultem da prestação dos serviços, inclusive quanto à criação de novos encargos; 

 

k) Na proposta deverá constar todas as etapas para execução do objeto, sem prejuízo da 

descrição de todas as características técnicas, com especificações claras e detalhadas, 

observadas as especificações constantes no ANEXO – I. 

 

l) A Comissão de Licitação terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis após a abertura DOS 

ENVELOPES para declarar o vencedor em razão na necessidade de análise da 

documentação pela Comissão de Seleção do SENAR, a quem caberá emitir parecer técnico 

que subsidie a decisão da comissão. 

 

 

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

 
5.1 Serão desclassificadas as propostas que: 

 

I. Não atendam as condições do edital; 

II. Apresentem propostas inexequíveis ou excessivas; 

III. Empresas que, após análise interna do SENAR, apresentem declaração de 

inidoneidade declarada por qualquer Órgão da Administração Pública ou Empresas 

Privadas; 
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IV.  Empresa cujos sócios ou proprietários sejam funcionários ou dirigente do SENAR-

AR/BA; 

V. Empresa que, a qualquer tempo, possua restrições quanto à capacidade técnica, 

idoneidade, mesmo financeira, e regularidade fiscal;  

VI. Empresa que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou 

liquidação e de empresa concordatária; 

VII. Empresa em consórcio ou que se encontre incursa na penalidade prevista no art. 31, 

inciso III, do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAR-AR/BA; 

VIII. Empresas do mesmo grupo econômico com propostas distintas, nem empresas que 

tenham dualidade de quotistas ou acionistas em comum, quer majoritário, quer 

minoritário. 

 
 

6. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

 

6.1 Recebidos os envelopes, na data e horário designado, a Comissão de Licitações passará 

à apreciação da fase de habilitação. 

 

6.2 Aberto o envelope de número 01 (Habilitação), os documentos serão examinados e 

rubricados pelos membros da Comissão de Licitações. 

 

6.3 A seguir, a Comissão de Licitações, julgando terem sido atendidas as exigências do 

edital, decidirá sobre a habilitação dos concorrentes, considerando automaticamente 

inabilitado aquele que deixar de apresentar qualquer dos documentos exigidos. 

 
 

6.4 Ao declarado inabilitado serão devolvidos, fechados, os envelopes das propostas 

técnica e preço, mediante consignação em ata. 

 
6.5 Encerrada a fase de habilitação, iniciar-se-á a de classificação, procedendo-se a 

abertura dos envelopes das propostas técnicas, julgamento e atribuição de pontuação e nota 

técnica pertinentes as licitantes habilitadas. 

 

 
6.6 As propostas técnicas serão julgadas tendo por base os seguintes critérios: 

        
 

6.6.1 Formação acadêmica da EQUIPE TECNICA, para a qual será 

atribuída Pontuação Técnica, conforme abaixo, limitada a 18 (dezoito) pontos: 

a) Pós-graduação (latu sensu) e/ou especialização = 1 (um) ponto; 

b) Pós-graduação (stricto sensu) em nível de mestrado = 2 (dois) pontos; 

c) Pós-graduação (stricto sensu) em nível de doutorado = 3 (três) pontos; 
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OBS: Os pontos serão computados por profissionais e uma única vez em cada nível 

de formação acadêmica, não sendo cumulativos. 

 

6.6.2 Experiência em trabalhos na natureza do objeto: 

 

Experiência em trabalhos conforme natureza do objeto, para a qual será atribuída Pontuação 

Técnica, conforme abaixo, limitada a 30 (trinta) pontos: 

 

a) Para cada atestado ou certidão = 5 (cinco) pontos 

 

6.7 Depois de apurada a pontuação técnica, será calculada a nota técnica das propostas a 

qual resultará da divisão da pontuação técnica de cada uma das propostas pela maior técnica 

encontrada entre todas. 

 

6.7.1 Para obtenção da NOTA TÉCNICA, será aplicada a seguinte fórmula: 

NT = (100 x PT)/MPT 

Onde: 

NT = Nota Técnica 

PT= Pontuação Técnica da proposta em análise; 

MPT = Maior Pontuação Técnica obtida pelas licitantes. 

 

6.8 A comissão de licitação analisará a documentação para verificar o cumprimento das 

exigências contidas nesse edital, podendo transferir a divulgação do resultado para outra 

data, caso necessite de mais tempo para apreciar os documentos.  

 

6.9 Ocorrendo à hipótese prevista no item anterior, os envelopes contendo a proposta de 

preço ficará em poder da comissão, fechados e rubricados pelos seus membros e 

representantes das proponentes presentes, até que seja decidida a fase de habilitação 

técnica. 

 

6.10 Encerrada a fase de classificação das propostas técnicas das empresas licitantes 

habilitadas, a comissão de licitação procederá à abertura dos envelopes de nº 3 - das 

propostas de preços. 

 

 

 

6.11 Será desclassificada a proposta de preço que não atender as exigências deste edital. 
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6.12 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou 

vantagem baseados em ofertas de outras empresas licitantes. Não se admitirá proposta que 

apresente preço global ou preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado; 

 

6.13 A nota de Preço atribuída à proposta financeira de cada licitante será calculada segundo 

a fórmula apresentada a seguir: 

NP = (100 x MPP) / VPA 
onde: 
NP = Nota de Preço; 
MPP = Menor Preço Proposto; 
VPA = Valor da Proposta em Análise. 

 
Observação: A nota de preço – NP – aproveitará duas casas decimais, desprezando as 
demais. 
 
 

7.  DO JULGAMENTO FINAL DA LICITAÇÃO  

 
 
7.1 O julgamento final do certame será levado a efeito aplicando-se a seguinte fórmula: 

Razão: Proposta Técnica = 50% (cinquenta por cento); 

Proposta Preço = 50% (cinquenta por cento); 

Total = 100% (cem por cento) 

 

Fórmula: NF = [(50 x NT) + (50 x NP)] /100 

Onde: 

NF = Nota Final da empresa em questão. 

NT = Nota Técnica da empresa em questão. 

NP = Nota de Preços da empresa em questão. 

Observação: A nota final – NF – aproveitará duas casas decimais, desprezando as demais. 
 
 
7.2 Será julgada vencedora a empresa que obtiver a maior nota final. 

 

7.3 Em caso de empate, a empresa vencedora será aquela que tiver a maior nota técnica. 

 

7.4 Permanecendo o empate, será feito sorteio entre as empresas em sessão pública com 

data e local a ser definido pelo SENAR-AR/BA e divulgado no site da Instituição. 
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8. DOS RECURSOS 

 
 
8.1 Contra o resultado do julgamento das propostas e do julgamento da inabilitação será 

admitido recurso, por escrito, no prazo de dois dias úteis, a contar da data da divulgação 

da decisão, que poderá ser veiculada através de fax, carta, telex, telegrama, e-mail ou 

outro meio de comunicação admitidos em direito; 

 

8.2 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da comissão de licitação, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão, ou fazê-lo subir, devidamente informado, devendo 

nesse caso a decisão ser proferida no prazo de 10 (dez) dias, art. 23 RLC, contados da 

data final para sua interposição. 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES 

 
9.1 Além das outras obrigações assinaladas neste convite, a empresa vencedora ficará 

obrigada: 

 

a) cumprir rigorosamente as normas contratuais; 

 

b) a empresa deverá arcar com todos os encargos civis, sociais, fiscais, 

previdenciários e trabalhistas que resultem da prestação dos serviços, inclusive 

quanto à criação de novos encargos; 

 

c) a inadimplência da empresa vencedora, com referência aos encargos de sua 

obrigação, não transfere ao SENAR/BA a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto do contrato; 

 

d) a empresa é responsável pelos danos causados diretamente ao SENAR/BA ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo 

ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 

SENAR/BA;  

 

e) 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:  

I - perda do direito à contratação;  

II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas 

oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório;  
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III - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/BA, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos.  

 

f) o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SENAR-AR/BA 

o direito de rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem 

prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no 

contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

g) pela inexecução total ou parcial do objeto, o SENAR-AR/BA poderá aplicar as 

sanções de multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou, ainda, a 

imediata rescisão do negócio; 

 

h) as multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

SENAR-AR/BA ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou 

judicialmente; 

 

i) não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação 

de obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

j) a empresa contratada deverá aceitar, quando necessário, a modificação do valor 

contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto, 

nas mesmas condições contratuais, observando-se o quanto disposto no 

Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR; 

 

k) quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 

superveniência de disposições legais, quando vigorantes após a data da 

apresentação da proposta se de comprovada repercussão nos preços contratados, 

implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso; 

 

l) a empresa terá que se responsabilizar pela qualidade do serviço fornecido; 

 

m) atender somente as solicitações autorizadas pela Superintendência do SENAR-

AR/BA, através do e-mail: (compras@senarbahia.org.br), ofício ou fax devidamente 

assinado pela Gerencia Administrativa Financeira do SENAR-AR/BA ou 

Superintendência do SENAR-AR/BA; 
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n) a prestação do serviço objeto da licitação está condicionado à conferência, exame 

qualitativo e aceitação final, obrigando-se esta a reparar, corrigir, substituir, no todo 

ou em parte, os eventuais vícios, defeitos, incorreções porventura detectados; 

 

o) a contratada terá que se responsabilizar pela qualidade do serviço; 

 

p) O fornecimento do serviço dar-se-á definitivamente mediante Autorização de 

Fornecimento, firmado pelo servidor responsável; 

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetivado pelo SENAR/BA, à empresa licitante vencedora e 

contratada, em 03 (três) parcelas, de acordo com a conclusão das ações previstas no 

Termo de Referência deste edital, verificada a realização do serviço especificado de 

acordo com as exigências do objeto deste instrumento convocatório e após o aceite 

definitivo do SENAR/BA. 

 

a)            1° parcela, 50% (cinquenta por cento) referente ao valor contratado, após o 

Diagnóstico (30 lideres), análise dos resultados, reunião de apresentação dos 

resultados. 

c)         2° parcela, 25% (vinte e cinco) referente ao valor contratado Construção do 

Workshop, Realização do Workshop de 16 horas e Realização do Game de Liderança 

para 30 participantes. 

 

b)         3ª Parcela, 25% (vinte e cinco) após a e conclusão do relatório para entregar a 

Diretoria do SENAR, Apresentação dos Resultados finais e Proposta de Plano de 

Ação, Devolutiva individual do teste do DISC. 

 

10.2 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis após a entrega da Nota 

Fiscal original. 

 

10.3 Somente serão admitidos reajustes de preços obedecidos os mesmos índices fixados 

pelo IPCA/IBGE, de acordo com legislação pertinente. 

 

10.4 Na própria Nota Fiscal deverá indicar o número da conta bancária, agência e banco a 

ser efetuado o pagamento. 

 



 

 14 

10.5 O SENAR – AR/BA, garantida prévia notificação para defesa, poderá deduzir do 

pagamento e em decorrência do inadimplemento contratual. 

 

10.6 Constatada qualquer divergência ou irregularidade na documentação referente aos 

pagamentos, assim, como nas certidões de regularidade fiscal descrita no item 3.3, 

inciso IV será devolvida para as devidas providências. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante, que se candidata, 

examinado cuidadosamente o seu objeto e o Convite, se inteirado de todos os seus 

detalhes e com eles haver concordado. 

 

11.2 O SENAR-AR/BA poderá solicitar a licitante vencedora que comprove a exequibilidade 

de sua proposta, ao passo que a não comprovação, por planilha de custos e/ou outros 

demonstrativos cabíveis, da suficiência do valor ofertado para cobertura dos custos 

relativos ao fornecimento do objeto, implica na desclassificação da proposta por 

inexequibilidade da mesma. O prazo para comprovação será definido pela comissão no 

ato da sua solicitação. Serão considerados preços inexequíveis aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que 

os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

 

11.3 Será facultado à comissão de licitação inverter o procedimento, abrindo primeiramente 

as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo o envelope de 

habilitação do licitante classificado em primeiro lugar, em consonância com o art. 16 do 

regulamento de Licitações e de Contratos do sistema SENAR. 

 

11.4 O SENAR/BA não admitirá declarações posteriores à abertura das propostas, de 

desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o 

julgamento das propostas ou a adjudicação ao licitante vencedor. 

 

11.5 É facultada a Comissão ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 

originalmente da proposta. 
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11.6 Decairá do direito de impugnar os termos deste Convite, licitante que não o fizer até dois 

dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. Não impugnado o ato 

convocatório, preclui toda a matéria nele constantes. 

 

11.7 Qualquer pedido de esclarecimento sobre o presente Convite e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverão ser efetuadas por meio eletrônico via 

internet, através do e-mail para comissao.licitacao@senarbahia.org.br ou ainda, ser 

encaminhado por escrito e contra recibo a Comissão Permanente de Licitação do 

SENAR/BA sito a Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 143 - 2º andar, Ed. das 

Seguradoras – Comércio – SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES, em Salvador, 

Estado da Bahia - CEP 40.015-080, até 1 (um) dia útil antes da data marcada para 

abertura do certame. 

 

11.8 Somente poderão usar da palavra, no decorrer das reuniões, os representantes legais 

das licitantes, ou procuradores, com poderes expressos e com mandato, com firma 

reconhecida. 

 

11.9 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão Permanente de Licitação, como 

assessores técnicos, profissionais de reconhecida competência técnica não vinculados, 

direta ou indiretamente, a qualquer dos licitantes. 

 

11.10 O SENAR/BA poderá cancelar a presente licitação, em consonância com o art. 40 do 

regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 

 

11.11 As empresas licitantes que desejarem participar da reunião deverão apresentar 

credencial para seu representante, admitindo-se, somente, um representante por 

empresa participante.  

 

11.12 Os casos omissos serão solucionados de acordo com o Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAR. 

 

11.13 O valor GLOBAL estimado da contratação – R$ 42.333,33 - Quarenta e Dois Mil, 

Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos.   

 

11.14 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação dirigente ou empregado do 

SENAR/BA – art. 39 do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SENAR. 

 

mailto:comissao.licitacao@senarbahia.org.br
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11.15 São partes integrantes deste Edital os seguintes documentos: 

 

a. Anexo I - Termo de Referência; 

b. Anexo II - Declaração de Aceitação do Edital; 

c. Anexo II.I – Modelo de Credenciamento; 

d. Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes; 

e. Anexo IV – Modelo de Declaração Relativa à Trabalho de Menores; 

f. Anexo V – Modelo de Proposta Comercial; 

g. Anexo VI – Constituição e Qualificação da Técnica Operacional/ Quadro de Pontuação 

Experiência da Instituição; 

h. Anexo VII – Minuta do Contrato; 

i. Anexo VIII – Justificativa técnica e preço 
 
j.        Anexo IX – Portaria 032/2015 

 

 

11.15 O foro de Salvador/Ba será o competente para dirimir as questões oriundas desta 

licitação. 

Salvador, 18 Fevereiro de 2016. 
 
 
 

Ricardo Silva Freire 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

SENAR-AR/BA 
 

 
Verônica Sodré Ramos do Nascimento 

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

 
 

Jeandro Leite Costa  

MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I  
 
 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em Diagnóstico Organizacional e Desenvolvimento de 

Líderes, realizar Teste de Diagnóstico (DISC), Workshop de Sensibilização de Lideranças e 

Aplicação de Jogo (Game Liderança). 

 

2.0 JUSTIFICATIVA  

 

A presente contratação justifica-se com o objetivo realizar o diagnóstico para identificar o 

perfil das lideranças e sua aderência ao perfil desejado pela organização.  

 

Mobilizar a liderança para atuar como agentes impulsionadores da realidade organizacional, 

conforme as expectativas da Organização. 

 

Mapear as características básicas dos estilos gerenciais dos líderes a fim de definir pontos 

fortes e necessidades de aprimoramento do grupo de liderança. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES: 

 

3.1 Diagnóstico Organizacional 

 

Consiste na primeira etapa de um processo de consultoria e visa proporcionar à organização 

as condições necessárias para o desenvolvimento e aprimoramento de modo que seu 

desempenho atinja níveis satisfatórios de eficiência e eficácia.  

 

É um instrumento voltado para análise do ambiente interno a partir do levantamento de suas 

necessidades. O objetivo é mapear e retratar os aspectos críticos que configuram a 

motivação dos colaboradores da empresa, através da apuração de seus pontos fortes, 

deficiências e expectativas para, com base no diagnóstico levantado, programar possíveis 

intervenções. 

 

Alguns benefícios importantes são: Identificar os pontos fortes e fracos do desempenho 

organizacional, identificar os pontos críticos de mudança, ampliar a visão dos processos da 

empresa, conhecer a estrutura e a cultura organizacional e desenvolver planos de ações e 

prioridades. 
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3.1.1 Realização de Entrevistas 

 

ENTREVISTAS PARTICIPANTES Duração Estimada 

Entrevistas 

Individuais 

02 Superintendentes / 03 Gerentes, 01 

Controller 

02 horas cada 

entrevista 

Entrevistas em 

Grupo 

16 Coordenadores + 01 Supervisor (em dois 

grupos de no máximo 9 pessoas) 

07 Assessores (um grupo) 

03 horas para cada 

área 

 

 

Entrevistas de diagnóstico, sendo 05 entrevistas individuais e 03 entrevistas em grupo. 

Visando otimizar o prazo de execução e otimizar a carga horária dedicada, 

consequentemente, o orçamento para a realização do trabalho, sugerimos , nesta proposta, a 

realização das entrevistas em 3 dias úteis consecutivos; 

 

3.2  Teste DISC  

 

O DISC é um método desenvolvido para avaliação de comportamento dos indivíduos. O 

objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem 

como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. Marston identificou 

que os indivíduos possuem duas grandes esferas comportamentais: interna (sua própria 

percepção a respeito de seu poder pessoal com relação ao ambiente em que está inserido) e 

externa (análise do ambiente). 

 

A partir destas duas dimensões, estimulam-se quatro variáveis comportamentais que podem 

ser moldadas de acordo com os referenciais. São eles: Dominância, Influência, Estabilidade e 

Conformidade. Todos nós possuímos essas quatro características inerentes, com um perfil 

em predominância que auxilia na construção da individualidade e singularidade. 

 

 

3.3 Desenvolvimento de Líderes 

 

Buscar que o líder entenda e passe a valorizar seu papel como gestor.  Propiciar o 

autoconhecimento para que o líder conheça seu perfil de liderança, fortalezas e pontos de 

atenção, onde possa construir um plano de ação de seu perfil frente aos desafios de ser um 
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líder de pessoas.  O líder é estimulado a explorar melhor o potencial da equipe, utilizando o 

planejamento a comunicação e os desafios como fatores de mobilização. 

  

O papel do líder de indivíduos, sobre as competências necessárias para deixar de atuar 

essencialmente como técnico e passar a atuar como um gestor de pessoas. Entender os 

mecanismos que levam as pessoas a agir em prol da obtenção dos resultados 

organizacionais. Alinhar os objetivos individuais aos organizacionais, comunicar e clarificar a 

missão, visão e valores da empresa quando bem conduzidas levam a ganhos extraordinários.  

 

3.4 Jogo de Liderança  

 

O Jogo precisa caracterizar-se, de forma lúdica e interativa para desenvolver competências 

da liderança, simulando assim, o ambiente corporativo. Tendo como foco principal o 

planejamento e a tomada de decisões frente a um cenário de mudanças constantes e 

grandes desafios. Gerando aos participantes oportunidade de exercer o papel de líderes que 

impulsionam seus liderados a um aumento da performance no trabalho em equipe. 

 

Os participantes têm que planejar suas ações e lidar com prazos, mudanças de cenário, 

administração de recursos e gerenciamento de imprevistos, fazendo com que os participantes 

aprendam com a própria experiência. 

 

 Objetivos centrais do Jogo: Criar uma visão compartilhada de metas e objetivos; demonstrar 

a importância do planejamento e da gestão do tempo; vivenciar tomadas de decisão em um 

ambiente altamente mutável; salientar a necessidade de coletar informações como base do 

processo decisório; aprender a gerenciar riscos, administrar recursos e maximizar resultados; 

aumentar a habilidade da comunicação eficaz; aumentar a percepção de potenciais ocultos e 

talentos não utilizados; proporcionar aos líderes um maior entendimento do seu papel em 

guiar e liberar o potencial de cada membro da equipe e do time como um todo; planejamento 

e gestão de recursos; comunicação assertiva; negociação; tomada de decisão; orientação 

para resultados; administração de tempo; trabalho em equipe; Visão estratégica. 

 

A base do jogo deverá conter princípios de Bioaprendizagem, Andragogia e Neurociência, 

oferecendo soluções de gamificação estratégica e simuladores tendo com foco em Liderança 

Estratégica, tomada de decisões, motivação e gestão de pessoas. 

 

O jogo deverá terá duração mínima de 4 horas e máxima de 8 horas. 

 
Número de Participantes: 30 pessoas  
 
Referência do Jogo para esse fim “Dekanawidah” ou similares.  
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3.5 - Ações de Treinamento da Liderança Para Melhor Aproveitamento dos 

Participantes: 

 

Ação 01 – FORMAÇÃO EM LIDERANÇA - “Como transformar Saber em Fazer”  

Público Alvo - Todos os lideres ( 01 – Controller / 07 - Assessores / 02 – Superintendentes /  

03 – Gerentes /  01 Supervisor / 16 Coordenadores =  30 pessoas) 

Duração: 02 (dois) dias seguidos 

 

 

Ação 02 – REALIZAÇÃO DO GAME PARA LIDERES  

 

Público Alvo - Todos os lideres ( 01 – Controller / 07 - Assessores / 02 – Superintendentes /  

03 – Gerentes /  01 Supervisor / 16 Coordenadores =  30 pessoas) 

Duração: 01(um) dia e meio 

 

Ação 03 – 05 (Cinco) WORKSHOPS SOBRE COMPETÊNCIAS DE LIDERANÇA / 

APLICAÇÃO DISC 

 

Público Alvo - Todos os lideres ( 01 – Controller / 07 - Assessores / 02 – Superintendentes /  

03 – Gerentes /  01 Supervisor / 16 Coordenadores =  30 pessoas) 

Duração: 16 horas. 

 

 

3.5.1 - As ações serão consideradas com as premissas abaixo: 

 

a. Reunião de Alinhamento do Projeto e Planejamento de Comunicação;  

 

b. Entrevistas com a Superintendência, a Direção, Gerentes e Coordenadores, os 30 

profissionais indicados para avaliação, e posterior envio do teste DISC;  

 
c. Realizar o diagnóstico para identificar o nível de comprometimento e aderência do corpo 

de liderança ao perfil organizacional (30 gestores participantes); 

 
d. Após análise dos resultados de perfil, alinhar junto a Administração do SENAR a 

construção de Workshop de Sensibilização para Liderança;  

 

e. Fazer a 30 devolutivas do DISC de forma individual para os participantes; 
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3.6 Resultados Esperados 
 
 

i. Obter a conscientização de todos quanto à importância do seu papel como líder no 

SENAR;  

ii. Autoconhecimento e avaliação;  

iii. Formar uma imagem comum sobre os desafios que se apresentam e os obstáculos a 

serem vencidos, preparando o grupo para enfrentá-los.  

iv. Fazer um mapa das características dos estilos de gerenciar dos líderes, com objetivo de 
definição dos pontos fortes e de aprimoramento - Apresentação de resultados para a 
Administração. 

 
v. Relatório final sugerindo Plano de Ação, composto pelos Treinamentos necessários 

para cada líder, de acordo ao diagnosticado no perfil. 

 

3.7  Prazo total para execução do serviço 

 

3.7.a – O prazo total para execução do serviço são de até 45 ( Quarenta e Cinco ) dias, a contar da 

data de recebimento da AF ( Autorização de Fornecimento ). 

 

3.7.b – O prazo de cada etapa será alinhada com o Gestor do contrato não ultrapassando o prazo total 

para execução. 

 

4. DA FISCALIZAÇÃO 

 
4.1. A fiscalização deste contrato será exercida pela colaboradora Vânia Cristina Pinto de 

Castro, nominado em contrato, ou seu substituto eventual, sendo responsável pela 

consecução do objeto firmado. 

 

4.2. O Gestor deverá promover o registro das ocorrências verificadas adotando as 

providencias necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas definidas no Edital e seus 

anexos, bem como nas demais obrigações impostas às partes signatárias. 

 

4.3. Caberá ao gestor designado:  

 

4.3.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento e execução dos serviços/fornecimento, 

nos termos estabelecidos entre as partes, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, 

conforme obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA;  

 

4.3.2. Assegurar-se pela boa prestação dos serviços/fornecimento, verificando sempre 

o seu bom desempenho;  
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4.3.3. Documentar e comunicar à CONTRATADA, por escrito, as ocorrências havidas 

de eventuais imperfeições no curso de execuções dos serviços, fixando prazo para 

sua correção;  

 

4.3.4. Recusar pagamento dos serviços/fornecimento que não forem executados de 

acordo; e  

 

 

 

4.3.5. Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução. 

 

4.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de 

imperfeições técnicas, vícios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, 

na ocorrência deste, não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos.  

 

4.5  PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

O período total estimado para a realização do serviço será de 45 (quarenta e cinco) 
dias, conforme cronograma a ser definido no momento da assinatura do contrato. 

 

 

Termo de Referência compatível com o objeto, visando tender às 

necessidades do SENAR: 

 

 

          _______________________________ 

           Setor Solicitante 
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ANEXO II  
 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EDITAL 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 
 
 
 
 

A empresa __________________________________, CNPJ nº _______________________, 

por seu representante legal abaixo assinado, declara para todos os fins de direito que recebeu 

todos os documentos, tomou conhecimento, aceita e concorda integralmente, sem restrições, 

com todas as condições da Carta Convite nº 003/2016 e seus anexos. 
 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 
 
 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO II.I 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

 

 Em atendimento ao disposto na LICITAÇÃO em epígrafe credenciamos o 

Sr................................................, portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida 

por ...................... em ....../....../......, para que represente nossa empresa nesta licitação, 

com poderes plenos para prestar esclarecimentos, dar lances de preço, assinar atas, 

interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los e praticar tudo mais que seja 

necessário à participação de nossa empresa na licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

   Local e data 
 

 

 

    ___________________________________________ 

                           nome e assinatura do responsável pela empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  

 

Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa licitante e assinado por 

seu representante legal, e apresentado na entrega dos envelopes, conforme item 3.1 do edital. 

 

Este documento de credenciamento COM FIRMA RECONHECIDA poderá ser substituído por 

Procuração. 

 

Em ambos os casos (este Anexo ou Procuração), deverá ser juntado ao documento que comprove 

o poder de delegação do outorgante. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A empresa ........................................................., CNPJ nº ............................., sediada 

em .........................................., DECLARA, na forma do item 3.3, da Carta Convite nº 

003/2016 – SENAR-AR/BA, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO IV 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À TRABALHO DE MENORES 

 

 

A empresa.................................................................., CNPJ nº ...................... neste ato 

representada por seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, na forma do item 3.3, da 

Carta Convite nº 003/2016 – SENAR-AR/BA,  que, obedecendo ao estabelecido no inc. 

XXXIII do art. 7
o
 da Constituição Federal, não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre. 

 

(Acrescentar, se for o caso:) 

Declara que emprega menor de dezesseis e maior de quatorze anos exclusivamente na 

condição de aprendiz. 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Responsável Legal pela Empresa 

(colocar qualificação do signatário. Ex.: Sócio Gerente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÃO: 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA 

EMPRESA PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO V 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL – CARTA CONVITE Nº 003/2016 

À 
Comissão de Licitação 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA 
 

Razão Social: 
 

CNPJ e Inscrição Estadual: 
 

Endereço: 
 

Cidade:           
                                                            UF:                           CEP: 

Telefone:         
                                                           Fax: 

E-mail: 
 

 

DESCRIÇÃO QTDE 
VALOR (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

    

    

 
 

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA (POR EXTENSO): 
 

PRAZO DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS) 
 

PRAZO DE ENTREGA: 
 

BANCO (COD.): 
 

AGÊNCIA (CÓD.): 
 

CONTA-CORRENTE: 
 

 
 
 
1. Condições Gerais da Proposta: 

 

 a presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua 

apresentação; 

 

2. pelo presente, a empresa acima qualificada, por meio do signatário, que legalmente 

a representa, declara e garante que: 
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 examinou cuidadosamente todo o Edital e Anexos e aceita todas as condições nele 

estipulados e que, ao assinar a presente declaração, renuncia ao direito de alegar 

discrepância de entendimento com relação ao Edital; 

 

 que cumpre plenamente as disposições normativas relativas ao trabalho do menor, 

contida na Lei nº 9.854, de 27/10/1999 e na Constituição Federal de 1988; 

 

 que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das 

obrigações, objeto da presente licitação; 

 

 que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços, bem 

como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas 

que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação. 

 
 
Obs: o proponente deverá declarar, sob as penalidades da lei, a existência de fato 

superveniente impeditivo de sua habilitação, somente se houver. 

 

CARIMBO PADRONIZADO DO CNPJ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições Da Carta Convite nº 003/2016 

 
 

Salvador, _____ de _______________________ de 2016. 
 
 
 
 

(Assinatura do Representante legal) da assinatura do contrato 
Nome do Signatário 

CPF 
 
INSTRUÇÃO: 
ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
PROPONENTE E ASSINADO POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL. 
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ANEXO VI 
 
 

CONSTITUIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA TÉCNICA OPERACIONAL 

 
 
 
 
 

ITENS DE 
PONTUAÇÃO 
 
 
 

CRITÉRIOS  
 
 
 

PONTUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

PONTUAÇÃO DO ITEM  
 
 
 
 
CLASSIFICAÇÃO  

Mínima Máxima 

 
 

0 

 
 

18 
 
 
COORDE- 
NADOR  

 

 

FACILITADOR 

01  

 

 

FACILITADOR 

02  

 
 
 
Formação 
acadêmica da 
equipe técnica  

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

18 

Doutorado  3 3 3 

Mestrado  2 2 2 

Pós-graduação 
 em área afim   

1 1 1 

Não pontua 0 0 0 

 
 

QUADRO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

EQUIPE 

TÉCNICA  

 

 

COORDENADOR  

 

 

FACILITADOR 01  

 

 

FACILITADOR 02  

 

Atividades 

 

Profissional para coordenação do 

projeto, que deve manter 

relacionamento estratégico com a 

Coordenação Adjunta de RH do Senar 

Bahia, com autonomia para tomar 

decisões que impactam no bom 

andamento dos serviços, coordenação 

da equipe, análise e conferência de 

todas as rotinas sob a responsabilidade 

da contratada. 

 

Assessoria na área Gestão de Pessoas 

com conhecimento em 

desenvolvimento de pesquisas de clima 

organizacional, incluindo 

monitoramento e acompanhamento dos 

resultados da pesquisa. 

 

 

Profissional 

responsável pelo 

assessoramento do 

coordenador na 

aplicação do DISC, 

Diagnóstico 

Organizacional e 

Workshop. 

 

Profissional assiste na 

elaboração e 

participação do 

workshop e 

responsável pela 

elaboração dos 

relatórios, tabulação e 

consolidação dos 

resultados. 

 

Requisitos  

Curso superior completo em 

Psicologia, Administração ou 

Pedagogia, comprovado mediante 

apresentação de Diploma ou 

Certificado original ou cópia 

devidamente autenticada; 

Pós-graduação em Gestão de Pessoas 

ou área afim; 

Registro no seu respectivo Conselho 

de Classe Profissional  comprovado 

mediante a apresentação da Carteira 

do Conselho e Certificado de 

Regularidade junto ao órgão 

competente.* 

A qualificação mínima 

exigida da equipe 

técnica será graduação 

nas áreas de 

Administração, 

Psicologia ou 

Pedagogia  

comprovada através da 

apresentação de 

diploma, certificado 

ou outro documento 

que sejam 

devidamente 

reconhecidos pela 

A qualificação mínima 

exigida da equipe 

técnica será graduação 

nas áreas de 

Administração, 

Psicologia ou 

Estatística,  

comprovada através da 

apresentação de 

diploma, certificado 

ou outro documento 

que sejam 

devidamente 

reconhecidos pela 
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 autoridade pública 

competente. 

autoridade pública 

competente. 

*Quando houver Conselho de Classe representativo. 

 
 

  QUADRO DE PONTUAÇÃO EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO 

 

 

 

 

ITENS DE 

PONTUAÇÃO 

CRITÉRIOS  

 

 

PONTUAÇÃO DA 

INSTITUIÇÃO 
PONTUAÇÃO DO 

ITEM 

 

 

CLASSIFICAÇÃO  Mínima Máxima 

Experiência em 

Trabalhos da 

natureza do objeto 

 

 

0 

 

 

30 

 

Para cada atestado 

apresentado  

5 
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ANEXO VII 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

Contrato de prestação de serviços técnicos especializados objetivando a realização 
de Seleção Pública, que entre si firmam o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL – Administração Regional da Bahia – SENAR – AR/BA 
e a _______________________. 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM RURAL – Administração Regional da Bahia – SENAR – AR/BA, 
instituição civil sem fins econômicos, com sede à Rua Pedro Rodrigues Bandeira, nº 
143, 8º andar, Edifício das Seguradoras, Comércio, CEP: 40.015-080, nesta Capital, 
inscrito no CNPJ sob nº 04.393.878/ 0001-95, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Presidente do Conselho 
Administrativo, Dr. JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR, CPF nº 002.114.945-34, e de 
outro a ____________________ doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, inscrita no CNPJ MF sob n° ____________, com sede e foro nesta 
cidade, à Rua _______________________, nesta capital, neste ato representada por 
seu ____________, Sr. ______________, CPF nº ______________, têm justo e 
contratado o seguinte: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Contratação de empresa especializada em Diagnóstico Organizacional e 
Desenvolvimento de Líderes, para realizar Teste de Diagnóstico (DISC), Workshop de 
Sensibilização de Lideranças e Aplicação de Jogo, de acordo com as exigências 
constantes do Edital nº xxxxxxx, Convite nº xxxxxxx e proposta comercial datada de 
xxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CRONOGRAMA 
As atividades serão desenvolvidas de acordo com Cronograma a ser definido entre as 
partes. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA receberá a 
importância de R$ _______________ (xxxxxxxxxx). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO 

 

Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se pelos seus empregados designados à 

prestação do serviço, assumindo encargos sociais, fiscais e comerciais resultantes 

deste negócio, respondendo integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

 

a) Obrigações da CONTRATADA os itens: 

 

a)1. Responder por quaisquer danos causados direta ou indiretamente ao SENAR-

AR/BA ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo, ou de seus empregados na 

execução do contrato, não se eximindo dessa responsabilidade em função da 

fiscalização e acompanhamento do SENAR-AR/BA. 
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a) 2. A CONRATADA se obriga por si, seus empregados e qualquer pessoa ligada a 

ela, a manter sigilo e confidencialidade sobre as informações que tenham acesso, em 

decorrência deste contrato, não as divulgando ou reproduzindo de qualquer forma, 

sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos da lei.  

 

a) 3. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação. 

 

a) 4. A CONTRATADA é a única responsável pelo vinculo empregatício com os seus 

empregados e  pelas respectivas obrigações trabalhistas, sócias, previdenciárias, 

fiscais e outras ficando ressalvado que a inadimplência da CONTRATADA para com 

estes encargos não transfere ao SENAR-AR/BA a responsabilidade por seu 

pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetivado pelo SENAR/BA, à empresa licitante vencedora e contratada, em 
03 (três) parcelas, de acordo com a conclusão das ações previstas no Termo de Referência 
deste edital, verificada a realização do serviço especificado de acordo com as exigências do 
objeto deste instrumento convocatório e após o aceite definitivo do SENAR/BA. 
 
a)            1° parcela, 50% (cinquenta por cento) referente ao valor contratado, após o termino 
do Diagnóstico Organizacional, Aplicação DISC; Aplicação do Jogo,  
 
 
c)         2° parcela, 25% (vinte e cinco) referente ao valor contratado Workshop de 
Sensibilização da Liderança / Realização do Game de Liderança. 
 
b)         3ª Parcela, 25% (vinte e cinco) após a e conclusão do relatório para entregar a 
Diretoria do SENAR, Devolutiva individual do teste do DISC. 
 

 
PARÁGRAFO ÚNICO 
No caso de inadimplência por qualquer das partes, o presente instrumento, que segue 
assinado por duas testemunhas, servirá como título executivo extrajudicial dos valores 
nele acertados. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá os serviços 
concluídos quando da entrega dos Relatórios Finais do Diagnostico Organizacional. 
  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES 
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:  
 

I - perda do direito à contratação;  
II - perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de 
propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no 
instrumento convocatório;  
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III - suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR-AR/BA, por prazo 
não superior a 2 (dois) anos.  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO 
O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas dará ao SENAR-AR/BA 
o direito de rescindir unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, sem 
prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, 
inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SENAR por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO 
Pela inexecução total ou parcial do objeto, o SENAR-AR/BA poderá aplicar as 
sanções de multa de até 10% (dez por cento) do valor do objeto, ou, ainda, a imediata 
rescisão do negócio; 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO 
As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 
SENAR-AR/BA ou cobradas diretamente do fornecedor, administrativa ou 
judicialmente; 
 
PARÁGRAFO QUARTO 
Não será efetuado qualquer pagamento enquanto houver pendência de liquidação de 
obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido, observada a antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada à outra, sem 
qualquer ônus, a qualquer tempo, salvo a conclusão de trabalhos em curso.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS RECURSOS 
Os recursos inerentes à execução do presente contrato correrão pela conta do 
CONTRATANTE de pagamentos terceiro pessoa jurídica. 
 
CLÁUSULA NONA - DA EXECUÇÃO/GESTÃO 
 

i. O prazo total para execução do serviço são de até 45 ( Quarenta e Cinco ) dias, 

a contar da data de recebimento da AF ( Autorização de Fornecimento ). 

ii. O prazo de cada etapa será alinhada com o Gestor do contrato não 

ultrapassando o prazo total para execução. 

iii. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada pelo SENAR-
AR/BA, através de servidor, especialmente designado para este fim, na pessoa 
da Sra. Vânia Castro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
Fica eleito o foro da cidade de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, ou venha ser, para solucionar questões oriundas 
do presente contrato. 
 
E, por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento, na 
presença de duas testemunhas, em duas vias de igual teor e para um só fim. 
 



 

 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
Salvador, xxx de xxxxxxxxx de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo SENAR-AR/BA: 

João Martins da Silva Júnior 
Presidente do Conselho Administrativo 

 
 
Pela xxxxxxxxxxxxx: 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Gestor SENAR: 

Vânia Cristina Pinto de Castro                      Testemunhas: 

 
_________________________                   __________________________ 
Nome:                                                            Nome: 
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ANEXO VIII 
 

 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E PREÇO 

 

 

O tipo de licitação técnica e preço foi escolhida para a Carta Convite 003/2016, por se tratar 

de uma contratação na qual a técnica é atribuída peso maior em detrimento do menor preço. 

 

Faz-se necessário entender que o “Diagnóstico Organizacional” é um instrumento voltado 

para análise do ambiente interno a partir do levantamento de suas necessidades, visando 

mapear ou retratar aspectos críticos que configuram a motivação dos funcionários em um 

determinado momento. A apresentação de requisitos de qualificação técnica é um dos fatores 

que devem ser inseridos como forma complementar de garantir a execução do serviço.  

 

A natureza do objetivo é específica, pois exigirá das empresas participantes credenciais, tais 

como formação técnica específica, assim como a comprovação de aptidão para desempenho 

da atividade, avaliando assim, a capacitação e qualificação das mesmas, visando identificar 

através da aptidão técnica e operacional a experiência necessária para esse tipo contratação. 

 

Salientamos que a não contratação via técnica e preço poderá influenciar nas expectativas de 

resultados esperados pela organização, pois algumas empresas poderão participar sem a 

qualificação técnica necessária solicitadas no presente edital. 

 
Salvador (BA), 18 de Fevereiro 2016. 

 

 

Miriam Carvalho 

Gerente do Departamento Administrativo e Financeiro 

SENAR-AR/BA 

 

 

 

Carine Menezes de Magalhães 

Superintendente do SENAR-AR/BA 
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Anexo IX – Portaria 032/2015 
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