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CONCORRÊNCIA N. 002/2018 
 

 
 
 
 

 
 A Comissão Permanente de Licitação do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul – 
SESCOOP/RS, instituída pela Portaria 07/2018, consoante os ditames da 
Resolução da SESCOOP n. 850, de 28 de fevereiro de 2012 (Regulamento de 
Licitações e Contrato – RLC), faz público, para conhecimento de quem 
interessar possa, que receberá até as 09h do dia 17 de dezembro de 2018, os 
envelopes de habilitação e de proposta de preço referente à contratação de 
empresa de consultoria especializada, na modalidade “Concorrência”, do tipo 
“técnica e preço”, conforme as disposições da resolução supramencionada, 
com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 e exigências estabelecidas neste 
edital e nos seus anexos. 
 
 As dúvidas sobre o objeto deste certame poderão ser sanadas 
pela Comissão de Licitações através de sua presidente Adriana Machado, na 
Rua Félix da Cunha n. 12, nesta capital, das 08h. 30min às 12h e das 13h às 
17h30min, de segundas às sextas-feiras, ou pelo telefone (51) 3323-0000. 
 
I - DO OBJETO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
1.1 O presente procedimento licitatório destina-se a Contratação de 
serviços de consultoria de empresa especializada para elaborar o 
Planejamento Estratégico em Sociedades Cooperativas do Ramo 
Agropecuário, conforme condições e especificações constantes deste Edital e 
seus anexos. 
 
1.2 Para participação a licitante deverá levar em consideração os 
subsídios elencados abaixo, além daqueles constantes no Anexo 07. 
 
1.3 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do SESCOOP/RS para exercício 2018, 
na seguinte conta orçamentária: 3.1.2.03.01.002.   
  
II - DOS ANEXOS  
 
2.1 Integram o presente Edital os seguintes documentos:  

- Anexo 1 - Carta de Credenciamento 
- Anexo 2 - Modelo de Declaração de cumprimento do art. 7º, 
XXXIII, da CF/88.  
- Anexo 3 - Modelo de Declaração de Não Superveniência.  
- Anexo 4 – Modelo I de Declaração, conforme o item 5.11.3 
- Anexo 5 - Modelo II de Declaração, conforme o item 5.11.3  
- Anexo 6 – Instrumento Contratual 
- Anexo 7 – Descrição do objeto 

Abertura:          17/12/2018       Horário: 09h  

Local: Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, Av. 
Berlim, n. 409, bairro São Geraldo, Porto Alegre/RS – 2º andar 
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- Anexo 8 – Modelo de Currículo 
- Anexo 9 – Modelo de Proposta de Preços 
 
 

III - DO LOCAL E DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 
 
3.1 A entrega dos envelopes com a documentação exigida deverá 
ocorrer na Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo – ESCOOP, Av. 
Berlim, n. 409, bairro São Geraldo, Porto Alegre/RS, aos cuidados da 
Comissão de Licitação, até às 09:00 horas do dia 17 de dezembro de 2018, 
ocasião na qual serão abertos os envelopes. 
 
3.2 Os envelopes poderão ser entregues e recebidos para participarem do 
processo licitatório enquanto se estiver procedendo a abertura dos envelopes 
de habilitação. Após aberto o último envelope de n. 01, a Presidente da 
Comissão de Licitações recusará o recebimento de outros. 
 
IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
 
4.1  Não poderão participar da presente licitação: 

a) empresas que tenham sido sancionadas com a pena de suspensão do 
direito de licitar ou contratar com o Sescoop - Unidade Nacional e Unidades 
Estaduais, durante o prazo da sanção aplicada;  

b) pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo 
falimentar; 

c) pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros 
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, 
sejam dirigentes ou empregados do SESCOOP/RS e ainda seus cônjuges 
ou parentes em primeiro grau; 

d) cooperativas que possuam em seu quadro de associados dirigentes ou 
empregados do SESCOOP/RS, seus cônjuges ou parentes em primeiro 
grau, desde que qualquer destes tenha qualquer participação na execução 
do objeto da licitação, seja direta ou indireta; 

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

f) pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes 
tenham colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste instrumento 
convocatório e de seus anexos. 

 
4.1.1 Na hipótese da alínea “d” deste item, haverá a desclassificação de todas 
as licitantes impedidas, salvo se permanecer apenas uma, ante a desistência 
das demais. 
 
4.2 A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de 
pessoa física devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante 
do Anexo 1 - Carta de Credenciamento ou Procuração que deverá ser 
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apresentado à Presidente da Comissão de Licitações fora dos envelopes 
relacionados no item 4.4. 
 
4.2.1 No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante 
deverá entregar à Presidente da Comissão de Licitações uma cópia do 
Contrato Social ou instrumento equivalente (fora dos envelopes relacionados 
no item 4.4) que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver 
assinado. 
 
4.2.1.1 A procuração, caso não possua prazo de validade, deverá ter sido 
emitida no prazo de máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da 
abertura do certame. 
 
4.2.2 Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá 
apresentar a cópia do contrato social ou instrumento equivalente (fora dos 
envelopes relacionados no item 4.4) e a cópia da cédula de identidade, não 
havendo necessidade da Carta de Credenciamento nem Procuração caso 
possua poderes representação. 
 
4.2.3 A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar não 
impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação de 
representante. 
 
4.2.4 O não credenciamento e não comparecimento de representante, não 
inabilita a licitante, nem tampouco impede o prosseguimento das fases do 
certame licitatório. 
 
4.3 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá 
representar mais de uma licitante, sob pena das demais outorgantes perderem 
o seu direito à representação nas sessões públicas. 
 
4.4 As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, 
apresentarão toda a documentação exigida por este Instrumento Convocatório 
em 03 (três) envelopes – 01, 02 e 03 – lacrados, distintos e opacos, 
identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, com 
os seguintes conteúdos: 
 
Envelope 01 – Documentos de Habilitação 
CONCORRÊNCIA N. 02/2018 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
Envelope 02 – Proposta Técnica  
CONCORRÊNCIA N. 02/2018 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
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Envelope 03 – Proposta de Preços 
CONCORRÊNCIA N. 02/2018 
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante e e-mail) 
CNPJ DA LICITANTE: 
NOME DO REPRESENTANTE (caso houver) 
CPF DO REPRESENTANTE (caso houver) 
 
4.5. A licitante que desejar utilizar a via postal deverá acondicionar os 
envelopes “01”, “02” e “03”, devidamente lacrados, em um único envelope e 
endereçá-lo à Comissão de Licitações, com endereço na Av. Felix da Cunha, n. 
12, bairro Floresta, Porto Alegre, CEP n. 90570-000, fazendo menção a 
CONCORRÊNCIA Nº. 02/2018. 
 
4.6. O envelope enviado, na forma do item anterior, só será aceito se 
entregue até o dia e horário informados, no preâmbulo desta Concorrência, 
sem qualquer violação de seu conteúdo. A Comissão de Licitação não se 
responsabilizará pelo não recebimento do envelope até o dia e horário 
determinados. 
 
4.7 A participação na presente licitação implica aceitação integral e 
irretratável dos termos e condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como 
do Regulamento de Licitações e Contratos do SESCOOP (Resolução 
SESCOOP n. 850/2012). 
 
4.8 Cada licitante ou seu representante poderá ser acompanhado por um 
advogado, caso assim for entendido necessário. 
 
V - DA HABILITAÇÃO  
 
5.1 Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas 
legalmente estabelecidas no País, cujo objeto social expresso no estatuto, no 
contrato social ou em documento equivalente especifique atividade compatível 
com o objeto da presente licitação. 
 
5.2 Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os 
documentos relacionados neste tópico, entregues, preferencialmente, na 
mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a identificação 
pelo número de cada um dos itens. 
 
5.2.1  Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já 
tiverem sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados 
de serem inseridos no envelope de habilitação. 
 
5.3 Os documentos apresentados em cópias não necessitarão de 
autenticação nem acompanhamento de suas respectivas vias originais, salvo 
em caso de diligência determinada pela Presidente da Comissão de Licitações. 
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5.3.1  Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no 
máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura do certame, caso não 
possuam prazo próprio de validade.  
 
5.4 A Presidente da Comissão de Licitações e sua Equipe de Apoio 
poderão efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e 
dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à regularidade 
fiscal, que poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na 
internet.  
 
5.5 Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às 
condições estabelecidas neste item. Excetuam-se as omissões que possam ser 
supridas na própria sessão, especialmente por consulta online imediata em 
sites oficiais ou governamentais, de forma a ampliar a competitividade, desde 
que não comprometa a lisura do certame. 
 
5.5.1 O SESCOOP/RS não se responsabiliza por motivos de ordem técnica de 
computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação, problemas com navegadores de internet, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. Na ocorrência de qualquer 
inoperância não será aberto prazo para apresentação do documento. 
 
>> HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 
5.6 Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar dentro 
no envelope n. 01, salvo o disposto no item 5.2.1, a seguinte documentação: 
 
5.6.1  cédula de identidade e prova de registro, no órgão competente, no 
caso de empresário individual; 
 
5.6.2  ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado no órgão competente;  
 
5.6.2.1  os documentos acima relacionados poderão ser substituídos por 
certidão simplificada emitida pela junta comercial onde constem o capital social, 
os sócios e o dirigente da empresa licitante; 
 
5.6.3  ato de nomeação ou de eleição dos administradores, devidamente 
registrado no órgão competente. 
 
>> QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
5.7 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá 

apresentar atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s), em papel 
timbrado, por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
comprovando que a licitante já executou ou está executando 
satisfatoriamente serviços compatíveis com o do objeto da licitação, 
devendo conter: 
a) razão social da empresa licitante e CNPJ da mesma; 
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b) o nome da pessoa de direito público ou privado que fornece o 
atestado; 
c) o endereço completo e a descrição dos serviços executados; 
d) a manifestação acerca da qualidade dos serviços prestados; 
e) a identificação do responsável pela emissão do atestado com nome, 
função e telefone para solicitação de informações adicionais de interesse 
do Sescoop. 
 
5.8 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos 
documentos de capacitação técnica apurada pela Pregoeira ou por sua equipe 
de apoio, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação 
da respectiva licitante. 
 
5.8.1 Havendo atestado(s) de capacidade técnica que atenda(m) ao exigido 
pelo item 5.7, os demais que forem apresentados incompletos serão 
desconsiderados.  

>>QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

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

 

5.9.1. Cópias do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis, 

extraídas do Livro Diário, do último exercício social exigível de forma 

comparada, devidamente registrados na Junta Comercial ou de acordo com o 

Decreto nº 8.683/2016, acompanhadas com os respectivos termos de abertura 

e encerramento, devidamente subscritos pelo representante legal da empresa 

e pelo profissional da contabilidade, com registro profissional no CRC, 

apresentado na forma da lei e regulamentos na data de realização desta 

contratação, como segue: 

 

a) As estruturas das demonstrações contábeis devem estar de acordo com: 

NBC TG 26 (R3) – Apresentação das Demonstrações Contábeis; 

NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; 

ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

b) O conjunto das demonstrações contábeis que deverão ser enviados, 

respeitando os tipos e os tamanhos de empresa são: 

DEMONSTRAÇÕES 

CONTÁBEIS 

ITG 1000 

(ME e EPP) 

NBC TG 1000 

(PME´s) 

Normas Completas 

-NBC TG (1) 

Balanço Patrimonial Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Resultado - Obrigatório Obrigatório 
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Abrangente 

Demonstração das Mutações 

do Patrimônio Líquido 

- Obrigatório Obrigatório 

Demonstração do Fluxo de 

Caixa 

- Obrigatório Obrigatório 

Notas Explicativas Obrigatório Obrigatório Obrigatório 

(1) Exceto a NBC TG 1000 

5.9.2. Em se tratando de empresa sujeita ao Sistema Público de Escrituração 

Digital - SPED, apresentar cópia das demonstrações contábeis listadas no 

quadro, enviadas à Receita Federal do Brasil, acompanhadas da respectiva 

comprovação de entrega e dos termos de abertura e encerramento. 

 

5.9.3. A apresentação da publicação das demonstrações contábeis no Diário 

Oficial ou outro jornal, não exime a proponente da obrigação da apresentação 

das demonstrações contábeis. 

 

5.9.4. É vedada a apresentação de balancetes ou balanços intermediários, 

quando encerrados fora do exercício social. Também é vedada a substituição 

de balanço patrimonial por balancetes ou balanços provisórios. 

 

5.9.5. As demonstrações contábeis, apresentadas pelas empresas 

participantes do certame, que não seguirem as Normas Brasileiras de 

Contabilidade quanto às exigências de reconhecimento, mensuração, 

apresentação e divulgação relacionada a transações e outros eventos, serão 

objeto de inabilitação. 

5.9.6. As sociedades constituídas no exercício em curso ou com menos de um 

ano deverão apresentar balanço conforme abaixo discriminado, com a 

assinatura do sócio-gerente e do responsável por sua contabilidade, Contador 

ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no respectivo 

conselho de classe profissional e autenticado no órgão de Registro do 

Comércio da sede ou do domicílio da licitante:  

a) balanço de abertura, no caso de sociedades sem movimentação;  

b) balanço intermediário, no caso de sociedades com movimentação.  

5.9.7. A comprovação da boa situação financeira da licitante será feita por meio 

da avaliação, do balanço referido no item 5.9.1, cujos índices de Liquidez Geral 

(LG) e de Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das fórmulas a seguir, 

terão de ser maiores que um (>01):  
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LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 

Passivo Não Circulante) 

SG = (Ativo Total) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) 

5.9.8. Os índices de que tratam o item 5.9.7 serão calculados pela licitante e 

confirmados pelo responsável por sua contabilidade, Contador ou outro 

profissional equivalente, mediante sua assinatura e indicação de seu nome e 

registro no respectivo conselho de classe profissional.  

5.9.9. A licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um), no 

cálculo de quaisquer dos índices referidos na alínea ‘a’, ou menor que 1 (um), 

no cálculo do índice referido na alínea ‘b’, todos do subitem para ser 

considerada habilitada no quesito Qualificação Econômico-Financeira deverá 

incluir no Invólucro nº 1 comprovante de que possui patrimônio líquido de no 

mínimo 10% (dez por cento) do valor total estimado para essa contratação. 

5.9.10. a) Certidão Negativa de falência e de recuperação judicial ou 

extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede fiscal da pessoa jurídica, dentro 

do prazo de validade; a1) caso não conste prazo de validade, será aceita a 

certidão emitida em até 90 (noventa) dias corridos antes da data de 

apresentação dos Documentos de Habilitação;  

>> REGULARIDADE FISCAL 
 
5.10 Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar: 
 
5.10.1  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ), em situação ativa. 
 
5.10.2  Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e 
Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação 
dos seguintes documentos:  
 
5.10.2.1  Certidão Negativa de Débitos – CND expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente 
aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados, no 
âmbito de suas competências.  
 
5.10.2.2  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda 
Estadual. 
 
5.10.2.3  Certidão Negativa de Débitos – CND, emitida pela Fazenda 
Municipal. 
 
5.10.3  Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa 
Econômica Federal. 
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5.10.4  Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS). 
 
5.10.5  Caso a licitante seja Cooperativa, deverá apresentar Certificado de 
registro e de regularidade junto a OCB; 
 
5.11 E ainda: 
 
5.11.1 Declaração da licitante 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, salvo na condição 
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 
1988, conforme Anexo 2;  
 
5.11.2 Declaração, observada as penalidades cabíveis, da não superveniência 
de fato impeditivo da habilitação, Anexo 3; 
 
5.11.3. Caso a licitante seja cooperativa, declaração de que não possui em seu 
quadro de associados dirigentes ou empregados do SESCOOP/RS, seus 
cônjuges ou parentes em primeiro grau (Anexo 4), e, havendo, declaração de 
que qualquer destes não terá qualquer participação na execução do objeto da 
licitação, seja direta ou indireta (Anexo 5), ambas sob pena de resolução 
imediata do contrato e aplicação das penalidades previstas no edital para a 
prática de ato ilícito, além das punições civis e penais cabíveis;  
 
5.11.4. A empresa não poderá ter seu nome inscrito no CEIS – Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, pois a existência de inscrição 
acarretará a inabilitação. 
 
5.12 Todos os documentos apresentados ficarão anexados a esta 
Concorrência, passando a fazer parte integrante do processo, vedada a sua 
retirada ou substituição. 
 
5.13. Todos os documentos deverão ser emitidos em favor do domicílio ou sede 
da licitante, à exceção daqueles referentes à comprovação de 
capacitação/experiência técnica. 
 
5.14. A não apresentação de qualquer documento relacionado ou a sua 
apresentação em desacordo com as condições estabelecidas no capítulo DA 
HABILITAÇÃO desta Concorrência, implicará a automática inabilitação da 
licitante. 
 
 
VI - DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE N. 02  
 
6.1 - As propostas técnicas das licitantes que estiverem habilitadas serão 
pontuadas pela Comissão de Licitação, mediante critério de técnica e preço, 
adotando-se os pesos de 70% (setenta por cento) para proposta técnica e 30% 
(trinta por cento) para proposta de preços. 
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6.2. Para facilitar o manuseio e análise do conteúdo da proposta técnica, a 
mesma deverá ser apresentada encadernada em espiral, em 2 (dois) volumes 
separadamente, obedecendo aos seguintes tópicos: 
 
a) Experiência Técnica; e  
b) Qualificação da Equipe de Trabalho. 
 
 
6.2.1. EXPERIÊNCIA TÉCNICA 
 
a) Na apresentação da experiência técnica, a empresa licitante deverá 
comprovar a prática das atividades por ela desempenhadas, voltadas ao 
planejamento estratégico de empresas ou cooperativas de porte igual ou 
superior ao das Cooperativas descritas no Anexo 7, no Quadro de Identificação 
das Cooperativas; 
 
b) A empresa licitante deverá apresentar portfólio para comprovação da 
experiência técnica. Neste, deverá ser especificado obrigatoriamente, sob pena 
de ser desconsiderado como item de análise, as informações sobre o serviço 
prestado às empresas, a saber: datas e/ ou período dos contratos, a 
denominação e sede da empresa a qual prestou o serviço, número de 
funcionários, o contato na empresa com nome completo, telefone e/ou e-mail e 
as principais atividades realizadas pela licitante. Os itens do portfólio devem ser 
comprovados mediante atestados técnicos emitidos pelos clientes e 
apresentados conforme classificação definida nos critérios de pontuação 
constantes item 6.3.1 deste Edital (Cooperativas, Outras Empresas); 
 
c) Serão aceitos serviços prestados a uma mesma empresa, desde que relativo 
a trabalhos executados em períodos e com contratos distintos. 
 
d) Considerando que a empresa licitante comprovará sua experiência técnica 
por meio de portfólio e atestados técnicos, fica estabelecida sua 
responsabilidade civil e penal pelas declarações apresentadas; 
 
e) A licitante poderá apresentar, para efeito de pontuação do presente item, 
portfólio com até 8 (oito) empresas/cooperativas. 
 
f) Os documentos apresentados para comprovação de experiência técnica 
deverão conter o CNPJ da empresa licitante bem como sua razão social, sob 
pena de serem desconsiderados.  
 
6.2.2. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO 
 
a) A empresa licitante deverá apresentar organograma com a indicação da 
equipe técnica que efetivamente participará dos serviços. 
 
b) Para comprovação da equipe técnica que realizará o serviço deverão ser 
apresentados os currículos (Anexo 8), sem limite de páginas, da equipe que 
efetivamente será responsável pela execução dos serviços, contendo 
minimamente a experiência profissional em planejamento estratégico e 
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formação acadêmica. A experiência profissional em planejamento estratégico 
deve ser comprovada através de atestados ou declarações de realização de 
trabalhos da espécie, nos mesmos moldes do item 5.7, acrescida da 
quantidade de anos completos de experiência. 
 
c) Deverão ser identificados 01 (um) diretor, 01 (um) gerente do projeto e 
demais consultores. A empresa poderá apresentar, para efeito de pontuação 
até 8 (oito) currículos incluindo o diretor, o gerente do projeto e consultores. 
 
d) Todos os integrantes da equipe técnica deverão manter vínculo com a 
licitante, seja empregatício, societário, ou por contrato de prestação de serviço, 
pelo tempo da prestação dos serviços solicitados. Para tanto, deverá ser 
apresentado, de acordo com a hipótese do vínculo, cópia autenticada da 
carteira de trabalho, ou de cópia autenticada de contrato de prestador de 
serviços com a licitante, acompanhada da declaração da licitante, assinada 
também pelo integrante da equipe técnica, que este prestará os serviços pelo 
período necessário a sua conclusão. Tal procedimento será aplicável à 
empresa vencedora do certame, por ocasião da assinatura do contrato. 
 
e) No caso de eventual necessidade de substituição de integrante da equipe, a 
empresa vencedora deverá buscar profissional com qualificação profissional 
(formação e experiência) equivalente ou superior à do membro a ser substituído 
e submeter previamente à apreciação do Setor de Monitoramento, que se 
manifestará formalmente pelo deferimento ou indeferimento, observados os 
critérios de equivalência. 
 
6.3 CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
6.3.1 A nota da proposta técnica está limitada a 100 (cem) pontos que serão 
compostos pelo somatório do número de pontos obtidos na Experiência 
Técnica (40% da nota) e do número de pontos obtidos na Qualificação da 
equipe de trabalho (60% da nota). O Índice Técnico será obtido pela divisão da 
nota obtida na proposta técnica pela maior pontuação técnica. 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – 

EXPERIÊNCIA TÉCNICA  

Nº DE PONTOS  

Máximo - 100  

Empresas/Cooperativas apresentadas no portfólio da licitante  

 

Descrição  Cooperativas  Outras Empresas  Nota da licitante  

Planejamento 

estratégico 

desenvolvido  

                                                         

Quantidad

e  

Qdt1  

Peso  

P1  

Quantidade  

Qdt2  

Peso  

P2  

(Qdt1 x P1) + (Qdt2 x 

P2)  

 12,5                   8,75 

 
A nota final do quesito Experiência Técnica será o somatório da pontuação 
obtida no item apresentado acima (Nota da licitante). A licitante poderá 
apresentar, para efeito de pontuação portfólio, com até 8 (oito) 
empresas/cooperativas, conforme item 6.2.1 alínea “e”. 
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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO – 

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE DE 

TRABALHO  

Nº DE PONTOS  

Máximo - 100  

Qualificação do Diretor e Gerente do 

Projeto  

Subtotal 40  

A pontuação deste item será obtida a partir da quantidade de anos completos de experiência do 

diretor e do gerente do projeto, comprovados mediante apresentação do currículo e atestados de 
realização de trabalhos da espécie. A pontuação máxima está limitada a 40 (quarenta) pontos e será 
distribuída de acordo com o critério demonstrado abaixo:  

Critério  Nota da licitante  
Diretor com mais de 5 (cinco) anos de 
experiência com o tema elaboração de cenários e 
planejamento estratégico  

15 pontos   
Pontuação do Diretor 
do Projeto  
 
+  

 

Pontuação do Gerente 
do Projeto. 

Diretor com mais de 10 (dez) anos de experiência 
com o tema elaboração de cenários e 

planejamento estratégico  

30 pontos  

Gerente com mais de 2 (dois) anos de 

experiência em trabalhos de planejamento 
estratégico  

5 pontos  

Gerente com mais de 4 (quatro) anos de 
experiência em trabalhos de planejamento 
estratégico  

10 pontos  

Subtotal  

Qualificação da equipe do projeto 

(consultores)  

Subtotal 60  

Consultor com mais de 2 
(dois) anos de experiência  

Consultor com mais de 4 
(quatro) anos de 
experiência  

Consultor com mais de 6 
(seis) anos de experiência  

Nota da 
Licitante  

Qtd1  Peso 1  Qtd2  Peso 2  Qtd3  Peso 3  (Qtd1 x 
P1)+(Qtd2 x 

P2)+(Qtd3 x 

P3)  

 5  7  10 Total  

 
 
Para fins de pontuação da qualificação da equipe de trabalho serão 
considerados, no máximo, 8 (oito) currículos, conforme item 6.2.2, alínea “c”. A 
nota final do quesito Qualificação da Equipe de Trabalho será o somatório da 
pontuação obtida nos itens Qualificação do Diretor e Gerente do Projeto e 
Qualificação da equipe do projeto (consultores) apresentados acima. 
 
 
6.4 OBSERVAÇÕES QUANTO AOS ATESTADOS/DECLARAÇÕES A 
SEREM APRESENTADOS 
 
6.4.1 Os atestados/declarações, exigidos pelo item 6, quando não 
apresentados em originais, deverão ser apresentados através de cópia 
autenticada por tabelião de notas, e no caso de atestado emitido por pessoa 
jurídica de direito privado, o mesmo deverá estar com a firma reconhecida.   
  
6.4.2 Os atestados/declarações deverão ser claros ao mencionar os atributos 
pontuáveis, portanto, a pontuação não se fará por dedução. Caso não cumpram 
estes requisitos, os atestados/declarações não serão pontuados.   
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6.4.3 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer tempo, 
solicitar outros esclarecimentos e comprovação dos documentos apresentados 
nos envelopes relativos à HABILITAÇÃO e às PROPOSTAS TÉCNICA E 
PREÇO, bem como realizar visitas às instalações dos PROPONENTES e aos 
locais em que foram executados os serviços apresentados em seus atestados 
de capacidade técnica. 
 
VII - DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE N. 03 
 
7.1 O Envelope “03” conterá a "Proposta de Preços", elaborada em 
consonância com a descrição do objeto constante no Anexo 7, datada, 
impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas. 
 
7.2 A proposta deverá ser cotada em preço total, fixo e irreajustável, 
em moeda corrente nacional (Real), em algarismos e por extenso, 
incluindo todos os custos das obrigações da licitante, inclusive os 
tributários e previdenciários. 
 
7.2.1 A proposta deverá ser cotada com base no preço global ofertado 
(conforme Anexo 9), lembrando que o SESCOOP/RS realizará os respectivos 
pagamentos em parcelas, cujos valores são percentuais do valor global. Cada 
parcela está referenciada às entregas e produtos esperados em cada fase dos 
serviços, segundo o Cronograma exposto no Objeto descrito no Anexo 7. 
 
7.3 Na hipótese de discordância entre os preços apresentados a 
cotação indicada por extenso prevalecerá sobre a numérica. 
 
7.4 O banco de sua escolha, com a indicação do número da agência e 
da conta corrente para fins de pagamento deverão ser indicados pela 
empresa em sua proposta. 
 
7.5  A apresentação da proposta equivale a aceitação e a declaração de 
que a proponente examinou minuciosamente o pertinente Edital, seus Anexos, 
anuindo e submetendo-se, integralmente, às suas condições e, também, que 
obteve da Instituição, satisfatoriamente, todas as informações e 
esclarecimentos solicitados, não havendo dúvidas quanto aos serviços a 
executar;  
 
7.6  Nos preços cotados deverão estar inclusas todas as despesas 
diretas e indiretas, tais como: impostos (federais, estaduais e/ou municipais), 
taxas, salários, seguros, fretes, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e 
de ordem de classe, passagens, hospedagens, alimentação, indenizações civis 
e seguros de acidente de trabalho, enfim, todas as despesas e materiais 
necessários a atender o objeto desta Concorrência, bem assim deduzidos 
quaisquer descontos que venham a ser concedidos. 
 
7.7 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta 
apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer 
condição que importe a modificação dos seus termos originais, ressalvadas 
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apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela Comissão de Licitação. 
 
7.7.1. serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer 
erros de soma e/ou multiplicação,  
 
7.7.2. a falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal; 
 
7.7.3. a falta do CNPJ e do endereço completo poderá, também, ser 
preenchida com os dados constantes dos documentos apresentados dentro do 
ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
7.8 Com exceção do item 7.4, serão desclassificadas as empresas que não 
tenham atendido às condições estabelecidas neste capítulo. 
 
7.9 A proposta deverá conter o nome do preposto, que será responsável 
pelo atendimento ao SESCOOP/RS, além de indicar número de telefone de 
contato. 
 
VIII - DOS PROCEDIMENTOS  
 
8.1. Não serão aceitos pela Comissão de Licitação quaisquer documentos ou 
envelopes que sejam encaminhados por fax ou que cheguem após o horário 
estabelecido da convocação, para o seu recebimento. 
 
8.2. A Comissão de Licitação receberá o CREDENCIAMENTO e os envelopes 
“HABILITAÇÃO”, “PROPOSTA TÉCNICA e PROPOSTA DE PREÇO”, 
chamando à mesa o representante legal para apresentação da sua cédula de 
identidade. 
 
8.3. Os documentos contidos nos envelopes “HABILITAÇÃO” serão rubricados 
pelos representantes das licitantes, facultando-se aos mesmos o seu exame, 
registrando-se em ata as anotações solicitadas. 
 
8.4. Os envelopes 02 - PROPOSTA TÉCNICA e 03 - PROPOSTA DE PREÇO 
serão rubricados pela Comissão de Licitação e pelos representantes das 
licitantes e serão mantidos fechados até o julgamento da habilitação. 
 
8.5. O resultado da habilitação será divulgado na mesma reunião de 
recebimento dos envelopes, ou, a juízo da Comissão de Licitação, em data, 
hora e local a serem informados por aviso publicado no mesmo veículo que 
publicou o ato convocatório (http://www.sescooprs.coop.br/), ou através de 
email. 
 
8.6. A abertura dos envelopes 02 - PROPOSTA TÉCNICA e 03 - PROPOSTA 
DE PREÇO será feita, após a fase de habilitação, em data, hora e local a 
serem informados na forma do subitem 8.5 deste edital, respeitados os prazos 
recursais. 
 

http://www.sescooprs.coop.br/
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8.7. O mesmo procedimento se dará para a abertura dos envelopes 03 - 
PROPOSTA DE PREÇOS, respeitado o prazo recursal de classificação das 
propostas técnicas. 
 
8.8. As propostas técnicas e de preços serão devolvidas intactas às licitantes 
que não forem habilitadas. 
 
8.9. As propostas de preços das licitantes não classificadas na parte técnica 
permanecerão em poder da Comissão de Licitação até o final do prazo recursal 
de julgamento, quando então serão devolvidas. Caso os representantes das 
empresas não classificadas não estejam presentes, os envelopes 
permanecerão à disposição das licitantes pelo período máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contados do encerramento da licitação. 
 
IX. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE TÉCNICA E PREÇO 
 

 
9.1 Por ser uma Concorrência do tipo “Técnica e Preço”, cujo objeto 
refere-se à prestação de serviços especializados, serão considerados neste 
procedimento, os critérios de Experiência Técnica e Qualificação da Equipe de 
Trabalho e, ainda, o preço, mediante os critérios de distribuição de pontos e 
pesos, a fim de encontrar o valor da Classificação Final (CF) para a devida 
classificação das licitantes. 
 
9.1.1 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta 
Concorrência, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço 
ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes; 
 
9.1.2. Não se admitirá proposta que apresentar preços simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Concorrência 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 
parcela ou à totalidade da remuneração; 
 
9.2 Após abrir os envelopes “Proposta Técnica” e durante a fase em que 
serão avaliadas essas propostas, será examinado o atendimento da 
conformidade de cada um dos requisitos estabelecidos nesta Concorrência, em 
confronto com as exigências para avaliação e pontuação técnica; 
 
9.3 A pontuação final técnica (PT) de cada licitante corresponderá ao 
somatório de pontos obtidos segundo os seguintes pesos: 0,4 para Experiência 
Técnica (EXT) e 0,6 para Qualificação da Equipe de Trabalho (QET); com a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
PT = ( 0,4 x EXT ) + ( 0,6 x QET ) 
 
 
9.4   O Índice Técnico (IT) será obtido pela divisão da pontuação final 
técnica (PT) da proposta em exame, pela que obteve a maior pontuação 
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técnica (MPT), conforme fórmula abaixo, utilizando-se de 3 (três) casas 
decimais e desprezando-se a fração remanescente.  
 
IT=PT/MPT 
 
9.5.  Será desclassificada a proposta que: 
a) não atender às exigências deste edital e seus anexos; 
b) não alcançar, no total, a nota mínima de 60% do maior índice técnico; 
c) obtiver pontuação zero em quaisquer dos itens. 
 
9.6  O Índice Técnico (IT) das propostas técnicas, para a apuração do 
resultado final da licitação, corresponderá a 70% na equação final de 
classificação.  
 
9.7.  O índice de cada Proposta de Preços (IP), corresponderá a 30% na 
equação final de classificação e será obtido pela seguinte fórmula:  
IP= MP/PP  
onde:  
IP= Índice de Preços  
MP= Menor preço proposto pela empresa classificada tecnicamente  
PP= Preço proposto pela empresa avaliada.  
  
9.8.  Será julgada vencedora a empresa que apresentar a maior 
classificação final resultante da fórmula abaixo:  
 
CF= ((ITx0,7)+(IPx0,3))x100  
 
9.9.  Concluídas as fases de valoração e avaliação das propostas técnica e 
de preço, as licitantes, serão classificadas em ordem decrescente, de acordo 
com a classificação final (CF) obtida.  
 
9.10.  Será considerado vencedor o licitante que obtiver a maior nota final 
(NF), classificando-se as demais em ordem decrescente. 
 
X - DO DESEMPATE 
 
10.1. Em caso de igualdade na Classificação Final (CF) entre duas ou 
mais Licitantes, ficará classificada aquela que tiver obtido a maior Pontuação 
Técnica. Persistindo o empate entre duas ou mais licitantes, a Classificação 
Final (CF) ocorrerá, obrigatoriamente, mediante sorteio a ser realizado em ato 
público na mesma sessão, com ou sem a presença dos licitantes, devendo ser 
registrados todos os fatos em ata da mencionada sessão. 
 
10.2. Aos licitantes não caberá desconhecimento quanto ao contido no 
item 10.1, eximindo o Sescoop de qualquer responsabilidade quanto ao sorteio. 
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XI – DOS RECURSOS 
 
11.1 Observado o disposto no art. 22 da Resolução n. 850 do SESCOOP, 
a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da 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 ou do julgamento das 
propostas, anulação ou revogação desta Concorrência. 
 
11.2 O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente 
prejudicada em razão de recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no 
mesmo prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis, que correrá da comunicação, via 
e-mail, sobre a interposição de recurso. 
 
11.3 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do 
SESCOOP/RS ou por quem esta delegar competência, contados da data final 
para a sua interposição, conforme estabelece o artigo 23, do Regulamento de 
Licitações e Contratos (RLC) da Entidade. 
 
11.4 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.5 Somente o eventual recurso contra a decisão que declarar o licitante 
VENCEDOR terá efeito suspensivo. 
 
11.6 Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição 
circunstanciada e protocolados no horário das 8h30min às 12h e das 13h às 
17h30min, na Secretaria do Sistema OCERGS-SESCOOP/RS, situada em 
Porto Alegre (RS), na Rua Félix da Cunha, n. 12, térreo. 
 
11.7 Em atenção aos princípios do procedimento licitatório, ficam os 
autos da licitação com vista franqueada aos interessados, podendo-se realizar 
anotações, solicitar cópias (as quais deverão ser entregues num prazo de 24 
horas), vedando-se a retirada em carga. 
 

11.8 Os interessados deverão manter-se atualizados de quaisquer 
informações, alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de 
consulta permanente ao endereço http://www.sescooprs.coop.br/ , não 
cabendo à entidade licitadora a responsabilidade pela não observância 
deste procedimento. 
 
 
XII - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO 
 
12.1  A adjudicação dar-se-á após julgamento final e consequente 
homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. 
 
12.2  O SESCOOP/RS convocará a licitante vencedora para assinar o 
contrato, consignando na convocação a data, hora e local determinados para 
esse fim. 
 

http://www.sescooprs.coop.br/
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12.2.1 Verificada a recusa em assinar o contrato, o SESCOOP/RS poderá 
convocar as demais licitantes, obedecendo à ordem classificatória. 
 
12.3  A vigência do instrumento contratual será de 15 (quinze) meses, 
período no qual a CONTRADA deverá executar todos os serviços, deverá ser 
realizada prestação de contas bem como o pagamento pelo serviço prestado. 
 
12.4 O instrumento contratual poderá ser aditado nas hipóteses de 
complementação ou acréscimo que se fizer no objeto, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado, quando for do interesse do 
SESCOOP/RS, nos termos do art. 16 e do art. 30, ambos do seu RLC. 
 
12.5. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços 
após a assinatura do contrato. 
 
12.6  A execução do contrato, bem como os casos omissos, regular-se-ão 
pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 
supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado, na forma do art. 54 da Lei n. 8.666/93, combinado com o inciso 
XII do art. 55 do mesmo diploma legal. 
 
XIII - DO PAGAMENTO 
 
13.1  O pagamento, até o limite total da proposta de preço, será efetuado 
em parcelas, cujos valores são percentuais do valor global. Cada parcela está 
referenciada às entregas e produtos esperados em cada fase dos serviços, de 
acordo com o Anexo 7. 
 
13.2  Os pagamentos serão efetuados através de crédito em conta 
corrente devidamente informada pela contratada. 
 
13.3 O pagamento somente será realizado depois de verificada a 
regularidade da CONTRATADA junto ao INSS, ao FGTS, à SRF, à PGFN, à 
OCB (se for o caso), à Fazenda Estadual e à Fazenda Municipal. 
 
XIV - DA FISCALIZAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
14.1.  O gerenciamento e a fiscalização dos serviços caberão ao Setor de 
Monitoramento do SESCOOP/RS, por intermédio de representante 
devidamente designado. 
 
14.2.  A fiscalização de que trata esta cláusula não excluirá e nem reduzirá 
a responsabilidade da Contratada por danos causados ao SESCOOP/RS, 
decorrentes de ato ilícito na execução do Contrato ou a terceiros, ou por 
qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da SESCOOP/RS. 
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XV - DAS PENALIDADES 
 
15.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro 
do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação 
assumida, sujeitando-o à multa de 10% do valor global do contrato. 
 
15.2 Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses 
de caso fortuito e força maior, à CONTRATADA poderão ser aplicadas as 
seguintes penalidades, inclusive cumulativamente: 

a) advertência, por escrito; 
b) multas; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
15.3  Nas hipóteses de inexecução das obrigações, à CONTRATADA 
poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) por dia, sobre o valor global do 
contrato enquanto perdurar o descumprimento. 
 
15.4  O inadimplemento da CONTRATADA dará ao CONTRATANTE o 
direito de considerar resolvido o contrato, independentemente de prévia 
interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a CONTRATADA pelas 
penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de 
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas da 
prestação dos serviços. 
 
15.5  A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer 
das partes ensejará a aplicação de multa à parte culpada no montante 
correspondente a 10% (dez por cento) do montante do valor global do contrato 
que ainda não houver sido pago à CONTRATADA, sem prejuízo de 
indenização por perdas e danos. 
 
15.6 O atraso no pagamento do serviço, por culpa dos CONTRATANTES, 
implicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada 
fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os juros serão 
calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito. 
 
15.7 O atraso no pagamento do serviço superior a 90 (noventa) dias, por 
culpa das CONTRATANTES, autoriza a interrupção da prestação do serviço e a 
resolução contratual, substituindo-se neste caso a multa moratória prevista no 
item 11.6 pela multa prevista no item 15.5. 
 
15.8 A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, 
as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação do 
serviço, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da 
ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente. 
 
15.9 As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA 
ao CONTRATANTE poderão ser compensados no momento do pagamento ou 
poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso. 
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15.9.1 As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as 
irregularidades constatadas. 
 
15.10 Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, 
constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a 
indenização, a qualquer título: 

a) ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem o 
objeto deste certame, sem a prévia autorização escrita do 
CONTRATANTE; 

b) deixar de cumprir as obrigações previstas neste edital e no contrato; 
c) ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, 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; 

 
15.10.1 Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o 
previsto na letra “d”, a CONTRATADA ficará sujeita à multa resolutória prevista 
na Cláusula 15.5, cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos 
decorrentes. 
 
15.11  A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento 
licitatório, o descumprimento de prazos e condições e a inobservância das 
demais disposições da presente convocação, implicarão na suspensão do 
direito de licitar e contratar com o Sistema SESCOOP por prazo não superior a 
dois anos.  
 
15.12.  Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será 
notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de cinco dias úteis, 
contados da notificação.  
 
15.13.  As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 
 
 
XVI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
16.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou 
transferir, total ou parcialmente o objeto contratado, sem a prévia autorização, 
por escrito, da CONTRATANTE, não a eximindo de suas responsabilidades 
e/ou obrigações, derivadas do contrato. A fusão, cisão ou incorporação, 
também, só serão admitidas com o consentimento prévio e por escrito da 
CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do contrato;  
 
16.2 Caso a CONTRATADA tenha que refazer qualquer serviço, os quais 
tenha dado causa, correrão por sua conta as necessárias despesas;  
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16.3 Fornecer ao CONTRATANTE ou a seu preposto, toda e qualquer 
informação que lhe seja solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, 
facilitar-lhe a fiscalização da execução dos serviços, cuja omissão na 
fiscalização não diminui ou substitui a responsabilidade da empresa, decorrente 
das obrigações pactuadas;  
 
16.4 Realizar eventos e entrevistas, com dirigentes e membros das 
instâncias deliberativas e consultivas do Sescoop, com técnicos e gerentes do 
Sescoop, com dirigentes e técnicos das organizações vinculadas aos 
segmentos atendidos pelo Sescoop e demais pessoas que apresentem 
relevância para os trabalhos;  
 
16.5 Manter, preferencialmente em Porto Alegre, as reuniões necessárias 
com os dirigentes do Sescoop, com equipe responsável do Sescoop, 
objetivando o bom planejamento e execução das diversas atividades tendo em 
vista o sucesso dos trabalhos. Em ocasiões especiais, poderão ser realizadas 
em outras localidades.  
 
16.6 Analisar toda a informação disponibilizada pela CONTRATANTE, 
sobre iniciativas de planejamento e gestão estratégica ocorridas nessas 
instituições, de interesse para os trabalhos, responsabilizando-se por demandar 
qualquer informação complementar necessária para o desenvolvimento dos 
trabalhos;  
 
16.7 Desenvolver, testar, validar e aperfeiçoar a metodologia de 
elaboração dos Planos Estratégicos;  
 
16.8 Elaborar informes com avaliações, recomendações e sugestões;  
 
16.9 Revisar e consolidar o formato final dos documentos; 
 
16.10 Caso seja necessária a realização de viagens (hospedagem, 
deslocamentos e alimentação), estas ocorrerão sob encargo da 
CONTRATADA, exceto aquelas decorrentes de deslocamentos dos 
empregados do Sescoop na realização dos trabalhos e aquelas de interesse do 
contratante. 
 
16.11 A CONTRATADA deverá manter sigilo total de todas as informações 
a que tiver acesso durante o processo, não podendo, em hipótese alguma, 
divulgar resultados, parciais ou totais, ou fazer qualquer comentário a terceiros 
sobre: 
a) informações a que tenha tido acesso; 
b) levantamento realizado; e 
c) conteúdo dos produtos gerados. 
 
XVII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
17.1  Acompanhar a realização dos serviços contratados;  
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17.2  Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela 
CONTRATADA;  
 
17.3 Efetuar os pagamentos na forma apresentada;  
 
17.4 Indicar os participantes do Sescoop nos eventos previstos para a 
realização dos trabalhos.  
 
 
XVIII - DA DESPESA 
 
18.1. A despesa com o objeto desta Concorrência está consignada no 
orçamento anual do SESCOOP/RS, na Conta Orçamentária 3.1.2.03.01.002. 
 
18.2.  Fica estabelecido como preço máximo para contratação da empresa 
para realização dos serviços objeto da Concorrência nº 01/2018, o valor de R$ 
1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), inclusas todas as despesas ou 
custos, previstos no item 7.6 deste Edital. 
 
 
XIX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
19.1 Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas 
que não tenham atendido as condições estabelecidas neste Instrumento 
Convocatório e seus Anexos. 
 
19.2 O SESCOOP/RS se reserva o direito de cancelar esta licitação antes 
da assinatura da ata, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 
qualquer reclamação ou indenização (art. 57 do RLC). 
 
19.3 Qualquer manifestação no sentido de impugnar os termos deste 
Edital e seus Anexos deverá ser encaminhada, por escrito, em até 02 (dois) 
dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, à Comissão 
de Licitação do Sescoop/RS, e devidamente registrado no setor de Secretaria, 
situado em sua Sede, na Rua Felix da Cunha, n. 12, Bairro Floresta, Porto 
Alegre/RS, CEP 90570-00. 
 
19.4 A Presidente da Comissão de Licitações poderá solicitar, a seu 
critério, esclarecimentos e informações complementares ou efetuar diligências, 
caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções 
institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos 
que deveriam constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes, 
excetuado o disposto no item 5.5, parte final. 
 
19.5 Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados 
pela mesma forma com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se 
o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a 
formulação das propostas. Neste último caso, as alterações serão publicadas 
exclusivamente na página da entidade na internet, no endereço 
http://www.sescooprs.coop.br/ sem necessidade de reabertura de prazos. 

http://www.sescooprs.coop.br/
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19.6 Os interessados deverão manter-se atualizados de quaisquer 
alterações e/ou esclarecimentos sobre o edital, através de consulta 
permanente ao endereço acima indicado, não cabendo à entidade licitadora a 
responsabilidade pela não observância deste procedimento. 
 
19.7 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas 
pela Presidente da Comissão de Licitações, pelos membros da equipe de apoio 
e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas 
as ocorrências. 
 
19.8 Os documentos das licitantes, exceto os da vencedora e os relativos 
à proposta de preço, serão devolvidos após o encerramento da cessão que 
declarou a vencedora. 
 
19.9  A contratada deverá manter sigilo entre dados e fatos inerentes ao 
trabalho ora contratado dentro de normas e princípios éticos, referentes ao 
desempenho de suas funções, exceto as requeridas para execução de tarefas 
que lhe foram atribuídas ou expressamente consentidas, durante e após o 
prazo de vigência do presente contrato, sob pena de pagamento de multa de 
50% do valor deste contrato. 
 
19.10 Caso não seja possível a finalização da reunião, a Presidente da 
Comissão de Licitações poderá suspender o certame, agendando de imediato 
outra data para o prosseguimento 
 
19.11 As cláusulas da minuta de contrato, constitutiva do Anexo 6 deste 
Edital, se necessário, e caso haja concordância entra as partes, poderão ser 
alteradas, por ocasião da formalização do mesmo, objetivando uma melhor 
adequação dos seus termos ao objeto licitado. 
 
19.12 As normas que disciplinam esta Concorrência serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem 
comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 
19.13 Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo 
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
 
19.14 Fica eleito o Foro de Porto Alegre (RS), para dirimir eventual 
controvérsia que decorra da presente licitação. 
 

Porto Alegre, 1º de dezembro de 2018.  
 

 
 

Adriana Machado 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO 1  
(Modelo da Carta de Credenciamento) 

 
 
 
 
Ao SESCOOP/RS  

 
 
Pela presente, designamos o Sr.(a) 

......................................................................................, portador(a) da carteira 
de identidade n. ......................, inscrito(a) no CPF sob o n. ............................, 
para nos representar no processo licitatório relativo ao Concorrência n. 02/2018 
podendo o mesmo fazer propostas, receber intimações, desistir de recurso, 
assinar atas e manifestar-se sobre quaisquer questões administrativas e 
técnicas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.  

 
Local e data 
 
 
Atenciosamente,  

 
________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 02  

 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 
 

Declaramos, para fins de participação na licitação 
Concorrência 02/2018 SESCOOP/RS, que não empregamos menores de 18 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não empregamos 
menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos.  

 
 

Local e data 
 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 03 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO  DE  NÃO  SUPERVENIÊNCIA  

 
 

Declaramos, para fins de participação na licitação 
Concorrência 02/2018 SESCOOP/RS, a inexistência de fato impeditivo de 
habilitação.  Declaramos, outrossim, que possuímos todas as condições 
exigidas para a prestação dos serviços exigidos e que atendemos, 
integralmente, os requisitos do objeto desta licitação.  

 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO 4 

 

 
 

DECLARAÇÃO (Conforme item 5.11.3)  

  
 

Declaramos, para fins de participação na licitação 
Concorrência 02/2018 SESCOOP/RS, que a Cooperativa ora licitante não 
possui em seu quadro de associados dirigentes ou empregados do 
SESCOOP/RS, seus cônjuges ou parentes em primeiro grau, sob pena de 
resolução imediata do contrato e aplicação das penalidades previstas no edital 
para a prática de ato ilícito, além das punições civis e penais cabíveis. 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante  
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ANEXO 05 

 
 

DECLARAÇÃO (Conforme item 5.11.3)  

  
 

 
Declaramos, para fins de participação na licitação 

Concorrência 02/2018 SESCOOP/RS, que a Cooperativa ora licitante possui 
em seu quadro de associados dirigentes ou empregados do SESCOOP/RS, 
seus cônjuges ou parentes em primeiro grau, e que estes não terão qualquer 
participação na execução do objeto da licitação, seja direta ou indireta, sob 
pena de resolução imediata do contrato e aplicação das penalidades previstas 
no edital para a prática de ato ilícito, além das punições civis e penais cabíveis. 

 
Declaramos, ainda, que os associados que se enquadram na 

situação descrita acima são os seguintes: 
 

 - (nome completo) e (CPF) 
 

 
 
 

Local e data 
 
 
 

_________________________________________  
Assinatura do Representante Legal da Licitante  
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ANEXO 06 

 
INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
CONTRATANTE: Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado 

do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS, estabelecido na Rua Félix da 
Cunha, n. 12, em Porto Alegre (RS), inscrito no CNPJ sob n. 
10.510.590/0001-56, representado neste ato seus Superintendentes 
Sr. Gerson José Lauermann e Sr. Norberto Tomasini de agora em 
diante denominado CONTRATANTE. 

 
CONTRATADA: 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida em XXXXXXXXXX (XXXX), na XXXXXXX XXXX, n. XX, 
inscrita no CNPJ sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada por 
XXXX XXXXX doravante designada como CONTRATADA 

 
I – DO OBJETO 
 
 O presente contrato, decorrente do procedimento licitatório Concorrência n. 02/2018, 
integrante do processo administrativo n. MO0026/18C, obriga a CONTRATADA em fornecer 
ao CONTRATANTE todos os itens descritos no objeto da licitação supracitada, pelo preço 
constante na proposta comercial aviada pela CONTRATADA. 
 
II – DA NATUREZA 
 
 O presente contrato tem natureza eminentemente civil, de caráter eventual, e será 
regido pelas disposições da Parte Especial do Código Civil Brasileiro. 
 
III – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 
3.1 A prestação do serviço será realizada pelo prazo de 12 (meses), a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) 
meses, caso em que deverá ser devidamente justificado.   
 
3.2  Para os casos de prorrogação da prestação do serviço será aplicado como índice, 
para fins de reajuste, o IGPM.  
 
IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
4.1 O presente instrumento terá vigência de 15 (quinze) meses, a contar de sua 
assinatura, a fim de compreender todas as etapas atinentes à execução contratual, 
inclusive, o pagamento pelos serviços prestados. 
 
4.2 Tal prazo poderá ser prorrogado, desde que acordado entre as partes, caso em que 
deverá ser devidamente justificado. 
 
V – DA REMUNERAÇÃO 
 
5.1 O preço global será de R$ XXXXXX (XXXXX XXXX XXXXX), conforme aquele 
disposto na proposta apresentada pela CONTRATADA, a ser pago da seguinte forma: 
 
5.2 Os pagamentos serão realizados na forma descrita no edital de licitação, do qual 
este instrumento é decorrente.  
 



 
 

 

Página 30 de 49 
 

5.3 Os pagamentos ficarão condicionados à regularidade fiscal referente às 
contribuições do INSS (CND), regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação 
de Tributos Federais e Certidão Negativa da Dívida Ativa da União), sendo esta última 
emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma da Lei, Fazenda Estadual e 
Fazenda Municipal. 
 
5.4 São de responsabilidade da CONTRATADA, todos os tributos incidentes sobre o 
preço estipulado, ficando o CONTRATANTE autorizado em efetuar os descontos no caso de 
substituição tributária por decorrência legal. 
 
5.4.1 Será efetuada retenção do percentual relativo ao INSS, ISS e Tributos Federais na 
fonte a cada apresentação da Nota Fiscal ou fatura de prestação de serviço com base na 
legislação em vigor. 
 
5.5 O pagamento será efetuado através de crédito em conta corrente devidamente 
informada pela contratada 
 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar, subempreitar, ceder ou transferir, total ou 
parcialmente o objeto contratado, sem a prévia autorização, por escrito, da 
CONTRATANTE, não a eximindo de suas responsabilidades e/ou obrigações, derivadas do 
contrato. A fusão, cisão ou incorporação, também, só serão admitidas com o consentimento 
prévio e por escrito da CONTRATANTE e desde que não afetem a boa execução do 
contrato;  
 
6.2 Caso a CONTRATADA tenha que refazer qualquer serviço, os quais tenha dado 
causa, correrão por sua conta as necessárias despesas;  
 
6.3 Fornecer ao CONTRATANTE ou a seu preposto, toda e qualquer informação que lhe 
seja solicitada sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da 
execução dos serviços, cuja omissão na fiscalização não diminui ou substitui a 
responsabilidade da empresa, decorrente das obrigações pactuadas;  
 
6.4 Realizar eventos e entrevistas, com dirigentes e membros das instâncias 
deliberativas e consultivas do Sescoop, com técnicos e gerentes do Sescoop, com 
dirigentes e técnicos das organizações vinculadas aos segmentos atendidos pelo Sescoop e 
demais pessoas que apresentem relevância para os trabalhos;  
 
6.5 Manter, preferencialmente em Porto Alegre, as reuniões necessárias com os 
dirigentes do Sescoop, com equipe responsável do Sescoop, objetivando o bom 
planejamento e execução das diversas atividades tendo em vista o sucesso dos trabalhos. 
Em ocasiões especiais, poderão ser realizadas em outras localidades.  
 
6.6 Analisar toda a informação disponibilizada pela CONTRATANTE, sobre iniciativas de 
planejamento e gestão estratégica ocorridas nessas instituições, de interesse para os 
trabalhos, responsabilizando-se por demandar qualquer informação complementar 
necessária para o desenvolvimento dos trabalhos;  
 
6.7 Desenvolver, testar, validar e aperfeiçoar a metodologia de elaboração dos Planos 
Estratégicos;  
 
6.8 Elaborar informes com avaliações, recomendações e sugestões;  
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6.9 Revisar e consolidar o formato final dos documentos; 
 
6.10 Caso seja necessária a realização de viagens (hospedagem, deslocamentos e 
alimentação), estas ocorrerão sob encargo da CONTRATADA, exceto aquelas decorrentes 
de deslocamentos dos empregados do Sescoop na realização dos trabalhos e aquelas de 
interesse do contratante. 
 
6.11 A CONTRATADA deverá manter sigilo total de todas as informações a que tiver 
acesso durante o processo, não podendo, em hipótese alguma, divulgar resultados, parciais 
ou totais, ou fazer qualquer comentário a terceiros sobre: 
a) informações a que tenha tido acesso; 
b) levantamento realizado; e 
c) conteúdo dos produtos gerados. 
 
VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1  Acompanhar a realização dos serviços contratados;  
 
7.2  Prestar os esclarecimentos e as informações solicitadas pela CONTRATADA;  
 
7.3 Efetuar os pagamentos na forma apresentada;  
 
7.4 Indicar os participantes do Sescoop nos eventos previstos para a realização dos 
trabalhos.  
 
  
VIII – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO  
 
8.1 O presente contrato extinguir-se-á, normalmente, pelo cumprimento da prestação 
que libera a CONTRATADA e satisfaz o CONTRATANTE. 
 
8.2 Dar-se a Resolução do contrato quando uma das partes, por comportamento 
culposo, não executar a sua parte. 
 
8.2.1 Resolvendo-se o contrato por culpa da CONTRATADA, esta, além de responder 
pelos dos prejuízos decorrentes da inexequibilidade, deverá, a título de cláusula penal pagar 
ao CONTRATANTE equivalente a 10% do valor total do contrato, além de perdas e danos 
suplementares. 
 
8.3 Ocorrerá a Resilição do contrato quando houver manifestação de vontade das partes 
para que o mesmo se extinga, sem que tenha ocorrido o inadimplemento contratual. 
 
8.4  O Edital de licitação integra este contrato para todos os fins, em especial as 
penalidades referidas naquele instrumento para os casos de descumprimento contratual.    
 
IX – DO SIGILO 
 
9.1. A CONTRATADA deverá manter sigilo entre dados e fatos inerentes ao trabalho ora 
contratado dentro de normas e princípios éticos, referentes ao desempenho de suas 
funções, exceto as requeridas para execução de tarefas que lhe foram atribuídas ou 
expressamente consentidas, durante e após o prazo de vigência do presente contrato, sob 
pena de pagamento de multa de 50% do valor deste contrato. 
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X – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1  O edital de licitação integra o presente contrato para todos os fins. 
 
10.2 Fica eleito o foro da cidade de Porto Alegre (RS), para dirimir as dúvidas oriundas do 
presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
10.3 E, por estarem assim justos e contratados, assinam as partes o presente contrato de 
prestação de serviços, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas infra-
identificadas. 
 

Porto Alegre, XX de xxxxxxx de 2018. 
 
 
                           Gerson José Lauermann                                   Norberto Tomasini 
                                    Diretoria Executiva              Diretoria Executiva 

               Superintendente                                         Superintendente   
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 
 
 

 
              TESTEMUNHA                                      TESTEMUNHA 
Nome:                                                          Nome: 
RG:                                                              RG: 
CPF:               CPF: 
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ANEXO 07 
LOTE ÚNICO 

 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

1. OBJETO 
Contratação de serviços de consultoria de empresa especializada para elaborar o Planejamento Estratégico em Sociedades Cooperativas do Ramo Agropecuário com 

sede no Estado do Rio Grande do Sul, conveniadas junto ao SESCOOP/RS (COOPERATIVA CONVENIADA). Contempla o objeto a formulação das estratégias que 

envolve a definição dos propósitos da cooperativa, a análise do ambiente externo e interno, a construção de cenários e direcionadores, a definição das estratégias e 

projetos estruturantes consolidados no mapa estratégico. Contempla também a construção das diretrizes para implementação das estratégias e dos projetos estruturantes, 

que inclui a definição e o desdobramento dos objetivos, metas e indicadores, plano de ação, projeção financeira e o processo de monitoramento. 

 

 

2. DA FINALIDADE  

O projeto tem como foco a construção do planejamento estratégico de Sociedades Cooperativas do Ramo Agropecuário com sede no Estado do Rio Grande 

do Sul, conveniadas junto SESCOOP/RS (COOPERATIVA CONVENIADA), que servirá como instrumento para implementação do processo de gestão estratégica e 

tomada de decisão no médio e longo prazo considerando todas as dimensões e atividades voltadas a sustentabilidade do empreendimento cooperativo.  

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

Ao longo das últimas décadas, as cooperativas se viram submetidas a uma escalada significativa de turbulências em seu ambiente competitivo, com 

mudanças que representaram a necessidade de transição de um mundo familiar, em termos de produção e marketing, para outro mais profissionalizado. 

Nesse novo ambiente surgem novas tecnologias, novos concorrentes, novas atitudes do associado e do consumidor, novas dimensões de controle social e 

questionamentos sobre o papel da cooperativa na sociedade, o que aumenta as dificuldades de se manter competitiva no mercado, continuando fiel aos 

princípios doutrinários do cooperativismo. Assim, a estratégia se torna o elemento chave para o equilíbrio entre as dimensões sociais e econômicas da 

cooperativa e para a criação de diferenciais competitivos que contribuam para a criação de valor para as partes interessadas.  
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4.CARACTERIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS:  
 

As cooperativas agropecuárias operam em diversas áreas de negócios e prestam enorme leque de serviços aos produtores associados, que vai desde 

assistência técnica, social e educacional até o fornecimento de insumos, recebimento, armazenamento, industrialização e comercialização da produção. O 

porte das cooperativas que serão foco deste projeto é classificado como médio/grande com faturamento anual situado entre R$ 130 milhões e R$ 1,7 bilhão. 

 

As principais cadeias do agronegócio no RS que contam com a atuação das cooperativas são: grãos (soja, trigo, milho, arroz, entre outros cereais), 

laticínios (leite e seus derivados), proteína animal (suínos, aves e bovinos). Como atividade complementar ao quadro social, possuem   operações   de   

varejo   como, supermercados, postos de combustíveis e lojas agropecuárias (máquinas, equipamentos, insumos agrícolas e pecuários). 

 

5.ESCOPO DO SERVIÇO 

 

5.1.PRODUTOS ESPERADOS:  
 

Os produtos finais esperados, resultantes dos trabalhos executados pela CONTRATADA, são o Plano Estratégico da COOPERATIVA CONVENIADA, 

considerando o horizonte temporal de 10 anos (2019-2028), baseado na metodologia de Planejamento e Gestão Estratégica, contemplando os seguintes 

documentos: 

O Plano Estratégico deverá apresentar, de forma clara e consistente, em seu conteúdo: 

i. A definição do negócio, visão de futuro e a missão da COOPERATIVA CONVENIADA; 

ii. Definição de valores, princípios e políticas organizacionais; 

iii. Os objetivos estratégicos; 

iv. O Mapa Estratégico com base na metodologia do Mapa Estratégico e do Balanced Scorecard – BSC; 

v. O painel de controle (Scorecard) de indicadores e metas de desempenho, que servirá de base para modelagem e uso de um Sistema Informatizado a ser 

definido pela COOPERATIVA CONVENIADA; 

vi. A carteira de projetos estruturantes  

a) Plano de ação detalhado das estratégias e a Forma de Implementação; 
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b) Simulações financeiras com os cenários propostos no planejamento estratégico;  

c) Painel de indicadores de desempenho, considerando os principais processos de negócio, com visão estratégica, tática e operacional; 

d) Painel de controle do planejamento estratégico, construído em ferramenta sistêmica para o efetivo monitoramento dos resultados;  

 

5.2. ETAPAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços a serem executados devem ser agrupados em três etapas:  

 Etapa I - Atividades Preparatórias,  

 Etapa II - Formulação das Estratégias,  

 Etapa III - Diretrizes para Implementação. 

 

Cada etapa do serviço é detalhada a seguir, com a descrição das atividades a serem desenvolvidas e das entregas esperadas: 

 

5.2.1.ETAPA I: ATIVIDADES PREPARATÓRIAS 

Essa etapa tem como objetivo preparar as equipes técnicas diretamente envolvidas, da COOPERATIVA CONVENIADA e da CONTRATADA, para o início 

das atividades, além de conscientizar os DIRIGENTES e demais colaboradores da EQUIPE TÉCNICA da COOPERATIVA CONVENIADA sobre a 

metodologia dos trabalhos que serão desenvolvidos e a importância do Planejamento Estratégico para a Cooperativa. 

A COOPERATIVA CONVENIADA designará uma EQUIPE TÉCNICA para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos em conjunto com a 

CONTRATADA, com limites de atuação previstos na matriz de responsabilidades apresentada no Plano de Trabalho. 

 

Atividade 1: Reunião De Abertura Do Planejamento 

Consiste em reunião, a ser realizada com a participação da EQUIPE TÉCNICA da CONTRATADA, com a EQUIPE TÉCNICA designada pela COOPERATIVA 

CONVENIADA, na sede da cooperativa, com o objetivo de fazer um alinhamento de linguagem e metodologia, bem como esclarecer pontos relevantes para o 

desenvolvimento dos trabalhos. Nesta oportunidade serão definidas as responsabilidades e procedimentos na execução dos trabalhos, possibilitando a compreensão do 

nível de comprometimento e de participação requerido das partes envolvidas. 
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A reunião de abertura apresentará as etapas do projeto e os objetivos, entre os quais:  

- Apresentará o PLANO DE TRABALHO DETALHADO com proposta de cronograma detalhado, em nível de macro atividade, atividade, tarefa e datas 

para cada um dos encontros necessários para a construção do planejamento; 

- Realizará esclarecimentos sobre o plano de trabalho, a metodologia e entregas do projeto, incluindo formatos, prazos e responsáveis; 

- Discutirá e formalizará junto ao COOPERATIVA CONVENIADA eventual solicitação de informação ou suporte necessário para a execução do projeto; 

- Acordará sobre os protocolos de revisão e monitoramento do progresso do projeto; 

- Identificará dados ou pesquisas relevantes disponíveis junto ao Sistema Cooperativo, que possam ser integradas ao projeto como subsídio à construção do 

planejamento estratégico; 

- Definirá as responsabilidades das EQUIPE TÉCNICA a partir de apresentação da agenda de atividades; 

- Definirá a forma de entrega de cada uma das atividades, sendo que os formatos dos arquivos deverão estar sempre em Microsoft Power Point, quando for 

apresentação, em formato Microsoft Word quando for arquivo para impressão que não seja apresentação, sendo que todas as informações utilizadas para 

construção dos relatórios deverão ser entregues no formato excel. Os demais formatos, considerados necessários para construção das entregas, deverão ser 

avaliadas pela contratada. 

Entrega 1: Documento Contendo - Plano De Trabalho Detalhado  

Consiste no planejamento das atividades a serem desenvolvidas; detalhamento de escopo de cada etapa, caracterizando as entregas, os requisitos, as 

condicionantes e os responsáveis da empresa pela execução; identificação dos recursos humanos da COOPERATIVA CONVENIADA para entrevistas de 

levantamento de informações e validação dos processos; elaboração do cronograma de execução do serviço e proposição de datas para entrega dos 

produtos previstos e das reuniões de controle. 
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5.2.2. ETAPA II: FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS  

Essa etapa contempla as atividades necessárias para o desenvolvimento e formulação das estratégias que envolve a definição dos propósitos da 

cooperativa, a análise do ambiente externo e interno, a construção de cenários e a definição das estratégias, direcionadores e projetos estruturantes 

consolidados no mapa estratégico.  

 

5.2.2.1. Definição dos Propósitos - Negócio, Missão, Visão e Valores 

Atividade 2: Workshop – Definição Dos Propósitos 

Essa atividade prevê uma reflexão para afirmação do negócio e da missão da COOPERATIVA CONVENIADA, bem como a definição da sua visão de 

futuro, dos valores e princípios que irão sustentar sua posição estratégica e as políticas que irão nortear a conduta de seus colaboradores na busca de seus 

objetivos estratégicos diante das oportunidades existentes no mercado de atuação vislumbrando como horizonte para 2030. 

Nessa atividade, identificam-se as necessidades e expectativas dos associados, que serão a base para a definição das diretrizes para o desenvolvimento do 

Plano Estratégico da COOPERATIVA CONVENIADA. 

O trabalho será desenvolvido por meio de WORKSHOP conduzido pela CONTRATADA, com participação dos Dirigentes, EQUIPE TÉCNICA, assessores 

e colaboradores da COOPERATIVA CONVENIADA e terá duração máxima de 8 horas. 

Entrega 2: Documento contendo - Definição dos Propósitos - Negócio, Missão, Visão e Valores 

 

5.2.2.2. Análises dos Ambientes Externo e Interno  

Atividade 3: Workshop – Análise SWOT 

Levantamento de expectativas, percepções e sugestões das partes interessadas, que contribuam para a elaboração do diagnóstico estratégico da 

COOPERATIVA CONVENIADA. 

Avaliação de Ambiente Externo e Interno: consiste no estudo do ambiente interno e sua disponibilidade de recursos e competências que podem auxiliar na 

execução do planejamento e estabelecimento de estratégia, bem como das condições externas que poderão influenciar na estratégia organizacional, a partir 

de consultas às partes interessadas e pesquisas internas e externas.  

Para essa atividade, a ser desenvolvida pela equipe técnica da CONTRATADA, serão constituídos os seguintes grupos de interesses: Grupo de 

Representantes do quadro de associados e Grupo de Executivos e Técnicos da Cooperativa.  

As informações sobre os ambientes interno e externo serão sintetizadas em um diagnóstico estratégico, a partir da aplicação da Matriz SWOT e 

Metodologia GUT, consolidando o conhecimento existente sobre o negócio e identificando os elementos chave para a gestão da COOPERATIVA 

CONVENIADA. 
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i. Análise do ambiente interno 

Durante a análise do ambiente interno deve ser feita uma avaliação das condições internas da cooperativa, para permitir a identificação dos principais 

pontos fortes da cooperativa que correspondem às forças impulsoras internas, que facilitam o alcance dos objetivos organizacionais e devem ser 

reforçadas, e dos pontos fracos que se constituem das limitações e forças restritivas, que dificultam ou impedem o seu alcance e devem ser superadas. 

ii. Análise do ambiente externo 

A análise do ambiente externo abrange a investigação das forças impulsoras e restritivas, atuais e emergentes, decorrentes de aspectos conjunturais das 

regiões de atuação (Macroambiente); relativas ao ambiente operacional da cooperativa (Setor de Atuação), inerentes ao seu ramo e relativas à competição 

por clientes, oportunidades e recursos (Mercado). 

Entrega 3: Documento contendo - Análise SWOT 

 

5.2.2.3.Construção de Cenários e Direcionadores  

Com base nas análises dos ambientes, a CONTRATADA fará uma reflexão sobre o estado futuro da COOPERATIVA CONVENIADA, dentro de diferentes 

cenários traçados para ressaltar os riscos e oportunidades identificados, a fim de reduzir as incertezas e orientar as decisões estratégicas. 

A CONTRATADA deve mapear e interpretar as perspectivas futuras do ambiente de atuação da COOPERATIVA CONVENIADA, mediante a avaliação de 

cenários alternativos. O trabalho deverá contemplar a trajetória real das variáveis, identificando o que continua válido e as novas tendências. 

Elementos que devem ser minimamente considerados nessa análise: 

a) Identificação da estratégia atual da cooperativa. 

b) Identificação da estratégia de cada uma de suas unidades de negócio. 

c) Identificação estratégia de cada produto em cada unidade de negócio. 

d) Avaliação do atual portfólio de negócios (matriz BCG + posição competitiva/atração de mercado). 

e) Competências chave da cooperativa – Posição competitiva em cada unidade de negócio (Participação de mercado, qualidade, reputação da marca, 

canais de distribuição, capacidade produtiva, eficiência produtiva, pessoal administrativo, desempenho em P&D). 

f) Vocação de commodities vs. Valor agregado (vocação agroindustrial). 

g) Vocação mercado interno vs. Exportação. 

h) Oportunidades de crescimento da Cooperativa, dentro da estratégia traçada. 

i) Principais limitadores de crescimento percebidos pela Cooperativa. 

 

Entrega 4: Documento contendo – Cenários e Direcionadores 
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5.2.2.4. Definição das Estratégias e dos Projetos Estruturantes. 

 

5.2.2.4.1 Definição das Estratégias  

Consideradas as demandas e expectativas de suas partes interessadas, com base nas análises dos ambientes e nos cenários identificados, a CONTRATADA 

fará uma reflexão sobre as estratégias recomendadas para obtenção de vantagens competitivas a serem adotadas pela COOPERATIVA CONVENIADA 

para os próximos anos. 

Avaliando minimamente as principais fontes de estratégia (ganho de escala, sinergia, diferenciação)  e as principais estratégias para obtenção de vantagens 

competitivas contemplando: 

 Análise das vantagens e desvantagens para arranjos de integração, incluindo: 

o Participação ou Criação de Centrais; 

o Parcerias entre Cooperativas; 

o Fusões e Incorporações; 

o Reorganizações societárias; 

o Joint-ventures; 

 Cruzamento da avaliação dos cenários com os diagnósticos das unidades de negócio para levantamento de hipóteses de criação de valor através de 

modelos de integração. 

 Avaliação das hipóteses de integração contemplando: 

o Economias de escala: referente aos benefícios de maior escala e diversificação (cross selling de produtos, acesso a novos mercados, transferência de 

tecnologias, aumento de cobertura geográfica, dentre outros) 

o Reorganização de ativos: referente a maximização do valor de ativos (cisão, liquidação, imóveis sub-utilizados, formas diferenciadas de acesso a 

capital) e custos de implantação (otimização de despesas e custos); 

o Reorganização societária: com a apresentação de projetos de acesso a capital e financiamentos nacionais e internacionais.  

Entrega 5: Documento contendo – Definição das Estratégias 

5.2.2.4.2. Definição de Projetos Estruturantes   

As equipes técnicas da COOPERATIVA CONVENIADA e da CONTRATADA definirão um conjunto de projetos estruturantes necessários para a implementação da 

Estratégia da COOPERATIVA CONVENIADA, com a clara identificação dos responsáveis por sua implantação e acompanhamento e dos resultados a serem alcançados. 

 

Os projetos estruturantes são iniciativas temporárias de grande magnitude que contribuem diretamente com um ou mais objetivos estratégicos. Trata-se, 

portanto, de um conjunto de projetos com alto grau de contribuição para a estratégia. 

 



  

40 

 

Entrega 6: Documento contendo – Definição de Projetos Estruturantes  

 

5.2.2.5. Construção do Mapa Estratégico 

Nessa etapa, as equipes da CONTRATADA e da COOPERATIVA CONVENIADA definirão os objetivos estratégicos da COOPERATIVA CONVENIADA, 

visando os propósitos identificados na missão e visão estratégica. 

Os objetivos estratégicos definidos serão vinculados às perspectivas do BSC, com o detalhamento das relações de causa e efeito existentes entre eles. 

O mapa estratégico, com a representação gráfica da estratégia, após homologado, será entregue documentado, impresso e em meio eletrônico, e deverá ser 

um instrumento direcionador da gestão da estratégia da COOPERATIVA CONVENIADA . 

Entrega 7: Documento contendo – Mapa Estratégico  

 

5.2.3.ETAPA IIII: DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO  

Contempla também a construção das diretrizes para implementação das estratégias e dos projetos estruturantes, que inclui a definição e o desdobramento 

dos objetivos, metas e indicadores, plano de ação, projeção financeira e o processo de monitoramento. 

 

5.2.3.1.  Objetivos, metas e indicadores  

Os objetivos e metas serão detalhados pela CONTRATADA e pela COOPERATIVA CONVENIADA, em linha com as estratégias definidas considerando 

que:  

Objetivos: são resultados quantitativos ou qualitativos que se propõe a manter, ao longo do tempo, como medidas objetivas de verificação do cumprimento 

e da manutenção das estratégias estabelecidas. 

Metas: são resultados quantitativos ou qualitativos que se propõe a alcançar, em certa data, como medidas objetivas de verificação do alcance das 

estratégias estabelecidas. 

Nessa atividade também serão estabelecidos indicadores que permitam monitorar o desempenho da COOPERATIVA CONVENIADA quanto à efetiva 

realização de seus objetivos estratégicos, distribuídos nas quatro perspectivas do Balanced Scorecard, que servirão de base para a estruturação de um 

sistema informatizado a ser definido pela COOPERATIVA CONVENIADA. 

Entrega 8: Documento contendo – Objetivos, metas e indicadores  

 

 

 

5.2.3.2.  Elaboração dos Planos De Ação 
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Nessa atividade, as iniciativas apresentadas nos painéis estratégicos são desdobradas em planos de ação, com prazos e responsabilidades bem definidos. 

Cada plano terá a definição clara dos objetivos a serem atingidos, datas de início e término, os recursos necessários, bem como os indicadores de medição 

de execução. 

A elaboração dos planos será feita pela equipe técnica da COOPERATIVA CONVENIADA e pela equipe da CONTRATADA, com participação das áreas 

responsáveis pela sua implantação e execução. 

Nessa etapa serão desenvolvidas as atividades necessárias para o alcance das metas estabelecidas no plano estratégico considerando a comunicação da 

estratégia: 

 

O objetivo da Comunicação da Estratégia da COOPERATIVA é o de promover o alinhamento das ações de comunicação aos processos de planejamento e 

gestão estratégica. Pretende, ainda, no âmbito das informações estratégicas, facilitar a participação dos associados e colaboradores na construção dos 

rumos da COOPERATIVA), bem como atender aos dispositivos da transparência e prestação de contas, promovendo, assim, a mobilização dos públicos 

interno e externo.  

São seus objetivos específicos:  

• Divulgar o entendimento sobre os direcionadores estratégicos– Missão, Visão e Valores – e a metodologia estratégica adotada pela cooperativa;  

• Implementar  e  divulgar,  para  o  público  destinatário,  medidas  de  comunicação  e compreensão da metodologia da gestão estratégica;  

• Adotar  e  divulgar  procedimentos  de  acompanhamento  dos  projetos  estratégicos  e estruturantes;  

• Adotar e divulgar boas práticas de gestão por processos de trabalho, a partir dos princípios da gestão estratégica. 

Entrega 9: Documento contendo – Planos de Ação 

5.2.3.3.  Projeção Financeira   
Nesse tópico a CONTRATADA deve formular um orçamento estratégico, considerando o horizonte de planejamento, os reflexos das estratégias, objetivos e 

metas propostas. 

A projeção financeira deve contemplar minimamente os resultados esperados, os fluxos de caixa e o balanço patrimonial presumido anualmente conforme 

premissas e horizonte estabelecido no planejamento. 

Entrega 10: Documento contendo – Projeção Financeira 

 

5.2.3.4.  Monitoramento e Gestão Estratégica 

Trata-se do conjunto de ações necessárias para assegurar a realização dos objetivos da COOPERATIVA CONVENIADA, por meio de análise e 

comparação dos resultados alcançados com os previstos, de forma a permitir acompanhamento dos resultados e a identificação das ações corretivas para o 

alcance dos objetivos estratégicos. 

Estruturação de processo gerencial para suporte ao planejamento e à gestão estratégica da COOPERATIVA CONVENIADA que garanta a adoção dos 

instrumentos de administração de forma continuada, confiável e eficaz, com ênfase na melhoria contínua quanto à estrutura, estratégias, objetivos, 

processos e sistemas de controle. 
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Nesse tópico a CONTRATADA deve fornecer um programa de trabalho para implementação do Planejamento Estratégico, contendo a sequência macro de 

atividades por semestre, para um horizonte de 5 anos, indicando as principais atividades, projetos, programas e eventos-chaves da implantação. 

Entrega 11: Documento contendo – Ações de Monitoramento e Gestão Estratégica  

 

6.CONDIÇÕES DE ENTREGA 

6.1 A prestação dos serviços envolve a alocação de mão-de-obra capacitada, de modo a permitir a assimilação das práticas, pelo corpo de servidores da 

COOPERATIVA CONVENIADA, relacionadas ao escopo do objeto do trabalho, considerando a capacitação contínua das equipes para construção 

participativa dos produtos. 

6.2 A CONTRATADA deverá manter sigilo total de todas as informações a que tiver acesso durante o processo, não podendo, em hipótese alguma, divulgar 

resultados, parciais ou totais, ou fazer qualquer comentário a terceiros sobre: 

6.2.1 informações a que tenha tido acesso; 

6.2.2 levantamento realizado; e 

6.2.3 conteúdo dos produtos gerados. 

6.3 Os produtos especificados deverão ser entregues por meio de relatório consolidado, impresso em duas vias e em mídia eletrônica, contemplando todos 

os requisitos estabelecidos para o produto, após a realização de reunião de apresentação. 

6.4 Os relatórios deverão conter, no mínimo: (i) diagnóstico preliminar da situação encontrada; (ii) metodologia de trabalho utilizada; (iii) dificuldades 

encontradas; (iv) sugestões de melhoria; (v) resultado final. 

6.5 Os relatórios elaborados deverão ser objetivos, em linguagem clara e culta para perfeita compreensão, com referência às atividades realizadas. 

6.6 As reuniões com a equipe do projeto serão realizadas na sede da COOPERATIVA CONVENIADA,  num total de 7 (sete) reuniões de controle, sendo 1 

(uma) inicial, 1 (uma) final e outras 5 (cinco) para validação de cada etapa de trabalho. 

6.7 As reuniões deverão ser agendadas conforme previsão do Plano de Trabalho, em comum acordo entre as partes, e poderão ter duração de até 8 horas. 

Todas as reuniões deverão contar com a presença, por parte da CONTRATADA, do Coordenador do Projeto e, no mínimo 1 (um) consultor responsável 

pela execução dos produtos definidos em cada etapa. 

6.8 São de responsabilidade da CONTRATADA todas as providências legais, bem como o ônus financeiro e administrativo decorrentes das viagens a serem 

realizadas a serviço, nelas incluídas as participações nas reuniões indicadas nos itens deste ANEXO. 

6.9 Os direitos patrimoniais dos produtos finais do Contrato serão de exclusividade da COOPERATIVA CONVENIADA, que poderá, nos termos legais, 

usar, fruir e dispor livremente. 

6.10 O ATESTO dos serviços está condicionada à entrega e aceitação dos produtos conforme os critérios estabelecidos no Acordo de Nível de Serviço 

constante no item 5 deste ANEXO. 

6.11 Para cada uma das atividades programadas, deverão ser empregadas as melhores e atuais práticas de estudo e diagnóstico para a elaboração do 

Planejamento Estratégico da COOPERATIVA CONVENIADA. 
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6.12  Os relatórios referentes a cada serviço faturado deverão ser entregues para que possa ser avaliado e aprovado pelo Fiscal do Contrato, em duas vias 

de mídia impressa e em arquivo eletrônico, com todos os registros dos serviços efetuados. 

6.13 A CONTRATADA deverá transferir os direitos patrimoniais e autorais para a CONTRATANTE. 

 

7 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

A)Previsão de início da Execução dos Trabalhos:  

Assim que formalizado o contrato de prestação de serviços, mediante estabelecimento de cronograma de trabalho.  

 

B)Prazo de Execução:  

Deverá acontecer nas 10 cooperativas cfe. cronograma e plano de trabalho definido para cada cooperativa.  

Com a expectativa de não ultrapassar 1 ano até a conclusão final de todas as cooperativas.  

 

C)Local de Execução:  

A beneficiada direta será a cooperativa, portanto quando houver atividades/reuniões previstas que envolva o quadro de Diretores e Profissionais da Cooperativa, a realização deve ser na 

cidade de cada uma das cooperativas atendidas.  

 

D)Levantamento de dados e Informações:  

O prestador de serviços contratado deve definir no plano de trabalho a especificação de quais informações serão necessárias em cada etapa e naquilo que couber poderá ser feito a 

distância.  

 

E)Equipe da Contratada:  

Considerando a expressão dos negócios envolvidos é recomendável que haja equipe múltipla visando a gestão de riscos em relação a continuidade na execução do projeto.  

 

F)Metodologias a serem empregadas:  

O prestador de serviços contratado deverá utilizar-se das melhores práticas e técnicas existentes no mercado considerando referenciais nacionais e internacionais existentes.  

 

G)Projetos Estruturantes:  

O projeto deve possuir uma relação forte e direta com o Plano Estratégico e deve ser portador de futuro, além de ser capaz de elevar o patamar de atuação da cooperativa, ter um foco 

bem definido, com ações necessárias e suficientes para produzir os resultados. 

 

H)Fase de Implantação: 

A CONTRATADA deve fornecer um programa de trabalho para implementação do Planejamento Estratégico, contendo a sequência macro de atividades 

por semestre, para um horizonte de 5 anos, indicando as principais atividades, projetos, programas e eventos-chaves da implantação cfe. previsto no termo 

de referência. Não há envolvimento na implantação. 
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8 - RELATÓRIO TÉCNICO FINAL DO PROJETO 

Elaboração do Relatório Técnico Final contendo todas as informações de base teórica, metodológica, factual e procedural que subsidiaram os produtos 

previstos neste Termo de Referência, acompanhado de um sumário executivo, contendo recomendações para melhoria. 

O Relatório Técnico Final deverá ser apresentado pelos responsáveis técnicos e pela Direção CONTRATADA à equipe técnica e Diretoria da 

COOPERATIVA CONVENIADA e entregue impressa, em quatro vias acompanhadas de cópias em meio eletrônico. 

Entrega 12: Documento contendo – Relatório Técnico Final Consolidado  
 

9 - PROPRIEDADE INTELECTUAL 

A CONTRATADA deverá entregar à COOPERATIVA CONVENIADA toda e qualquer documentação gerada em função da prestação de serviços, objeto 

deste Termo de Referência. A CONTRATADA concorda que os direitos patrimoniais autorais relativos aos resultados produzidos durante a vigência do 

Contrato são de propriedade exclusiva e valiosa da COOPERATIVA CONVENIADA, devidamente amparada pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 

9.610/1998), respeitados os direitos morais do autor, entendendo-se por resultados quaisquer estudos, relatórios, especificações, descrições técnicas, 

protótipos, dados, esquemas, plantas, desenhos, diagramas, fontes dos códigos dos programas em qualquer mídia, páginas na Intranet e Internet e 

documentação didática em papel ou em mídia eletrônica. 

A CONTRATADA fica proibida de veicular e comercializar todos e quaisquer produtos e informações geradas ou conhecidas, relativas ao objeto da 

prestação dos serviços, salvo se houver a prévia autorização por escrito da COOPERATIVA CONVENIADA. 
 

10 -  SIGILO 

A CONTRATADA será expressamente responsabilizada quanto à manutenção de sigilo absoluto sobre os serviços contratados e quaisquer dados, 

informações, códigos-fonte, artefatos, contidos em quaisquer documentos, ferramentas, programas ou sistemas acessados ou produzidos e em quaisquer 

mídias, de que venha a ter conhecimento durante a execução dos trabalhos, não podendo, sob qualquer pretexto divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena 

de lei, independentemente da classificação de sigilo conferida pela COOPERATIVA CONVENIADA a tais documentos. 

A CONTRATADA não poderá divulgar quaisquer informações a que tenha acesso ou produzido em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que 

tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da COOPERATIVA CONVENIADA, sob pena de 

aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos. 
 

11 – Programação do Pagamento 

Os pagamentos serão feitos em parcelas, cujos valores são percentuais do valor global. Cada parcela está referenciada às entregas e produtos esperados 

em cada fase dos serviços, conforme disposto a seguir: 

ETAPAS ENTREGAS 

% PAGAMENTO POR 

ETAPA ENTREGUE 

ETAPA I Atividades Preparatórias 10% 

0 Reunião de Abertura do Planejamento  
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1 Plano de Trabalho Detalhado  

ETAPA II  Formulação das Estratégias  35% 

2 Definição dos Propósitos - (Negócio, Missão, Visão e Valores)  

3 Análise dos Ambientes Interno e Externo - Swot  

4 Construção de Cenários e Direcionadores  

5 Definição das Estratégias  

6 Definição dos Projetos Estruturantes   

7 Construção do Mapa Estratégico  

ETAPA 

III Diretrizes para Implementação 

35% 

8 Definição dos Objetivos, Metas e Indicadores   

9 Elaboração dos Planos de Ação   

10 Projeção Financeira   

11 Monitoramento e Gestão Estratégica   

ETAPA 

IV ENCERRAMENTO 

20% 

12 Relatório Técnico Final do projeto  
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Anexo - Identificação das Cooperativas 

Nº Cnpj Sigla Razão Social Cidade 
Faixa de Faturamento 

Anual - em R$ 
Associados Empregados Principais Atividades 

1 97.506.455/0001-15 COAGRISOL 
Coagrisol 
Cooperativa 
Agroindustrial. 

Soledade 
De 501 milhões 

 a 1 bilhão 
                           

13.539  
                         

527  

Grãos - Soja, Trigo e Milho; 
Atividades de varejo - Supermercados e 
Insumos Agrícolas 

2 89.774.160/0001-00 COOLAN 
Cooperativa 
Languiru Ltda. 

Teutônia Entre 1 e 2 bilhão 
                             

5.685  
                     

2.758  

Proteína Animal - Aves e Suínos 
Laticínios: Leite e derivados 
Atividades de varejo - Supermercados, 
Insumos Agrícolas e Pecuários  
Rações 

3 91.589.507/0001-88 PIÁ 
Coop. Agropecuária 
Petrópolis Ltda. 

Nova 
Petrópolis 

De 501 milhões 
a 1 bilhão 

                           
20.761  

                     
1.177  

Laticínios - Derivados de Leite 
Atividades de varejo - Supermercados, 
Insumos Agrícolas e Pecuários. 
Rações 

4 90.657.289/0001-09 COTRIBÁ 
Coop. Agrícola Mista 
General Osório Ltda. 

Ibirubá Entre 1 e 2 bilhão 
                             

8.373  
                         

893  

Grãos - Soja, Milho e Trigo 
Laticínios - Leite 
Atividades de Varejo - Supermercados, Posto 
de Combustíveis e insumos 
Rações 

5 98.042.120/0001-56 COTRIMAIO  
Coop. Agro-Pecuária 
Alto Uruguai Ltda. 

Três de 
Maio 

Até 500 milhões 
                           

12.485  
                         

450  

Grãos: Soja, Milho e Trigo 
Atividades de Varejo:Postos de Combustíeis,  
Insumos Agrícolas e  Pecuários 
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Anexo - Identificação das Cooperativas 

Nº Cnpj Sigla Razão Social Cidade 
Faixa de Faturamento 

Anual - em R$ 
Associados Empregados Principais Atividades 

6 90.597.998/0001-46  COTAPEL 
Coop. Agrícola 
Tapejara Ltda. 

Tapejara       Até 500 milhões 
                             

2.465  
                           

62  

Grãos: Soja, Trigo e Milho 
Atividades de Varejo: Insumos Agrícolas 
Rações e Moinho de Trigo 

7 91.495.549/0001-50 COTRIJAL 
Cotrijal Cooperativa 
Agropecuária e 
Industrial 

Não-Me-
Toque 

Entre 1 e 2 bilhão 
                             

6.728  
                     

1.768  

Grãos: Soja, Milho e Trigo 
Atividades de Varejo: Supermercados, Insumos 
Agrícolas 
Rações 

8 97.225.346/0001-20 COTRISEL 
Coop.Tritícola 
Sepeense Ltda 

São Sepé 
De 501 milhões 

a 1 bilhão 
                             

6.012  
                     

1.038  

Grãos: Soja e Arroz 
Atividades de varejo: Supermercados, Posto de 
Combustíveis, Insumos Agrícolas e Pecuários 
Rações 

9 91.023.168/0001-78  COTRIJUC 
Coop. Agropecuária 
Júlio de Castilhos. 

Julio de 
Castilhos 

De 501 milhões 
a 1 bilhão 

                             
4.449  

                         
256  

Grãos: Soja e trigo 
Laticínios: Leite 
Atividades de varejo: Supermercados, Posto de 
Combustíveis, Insumos Agrícolas e Pecuários 
Rações 

10 88.612.486/0001-60 
NOVA 
ALIANÇA 

Cooperativa 

Agroindustrial Nova 

Aliança Ltda. 

Flores da 

Cunha 
Até 500 milhões 775 285 Uva e Derivados: Indústria de vinho e Sucos 
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ANEXO 08 

 

MODELO DE CURRÍCULO 
FOLHA DE ROSTO 

1. Dados pessoais  
 

– Nome  

– Data de nascimento  

– Naturalidade e nacionalidade  

 
2. Formação (pós-graduação e graduação)  
 

– Curso  

– Instituição  

– Mês/ano da conclusão  

 

3. Experiência profissional (a partir da mais recente, com foco nas atuações 
relevantes para o objetivo desta Licitação com tempo total de experiência em 

anos completos, até a data da sessão de abertura).  
 
– Empresa  

– Telefone de contato na empresa para referências  

– Data de admissão  

– Data de desligamento (se for o caso)  

– Cargo ocupado com data de enquadramento  

– Atribuições e escopo do cargo  

– Trabalhos realizados  

– Benefícios proporcionados aos clientes  

 
4. Cursos de extensão (relacionados ao escopo desta Licitação)  

 

– Curso  

– Instituição  

– Carga horária  
– Mês/ano da conclusão  
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ANEXO 09 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM  Serviços  Valor Total (R$)  

01  Contratação de serviços de 
consultoria de empresa 
especializada para elaborar o 
Planejamento Estratégico em 
Sociedades Cooperativas do Ramo 
Agropecuário, conforme condições 
e especificações constantes deste 
Edital e seus anexos 

 

Valor Total (R$)   

Valor Total por extenso:  

 
Obs.: 1- Nos valores acima deverão estar compreendidos, além do lucro, encargos 
sociais, todas e quaisquer despesas de responsabilidade da Proponente que, direta 
ou indiretamente, decorram da prestação dos serviços do objeto licitação. 
  
Obs.: 2 - As Notas Fiscais/Faturas deverão ser emitidas com o mesmo CNPJ da 

proposta/documentos de habilitação, apresentados na Licitação. 

 
Nome do preposto: 
Telefone de contato. 

 
DADOS DO PROPONENTE:  
Nome:                                          CNPJ.:  

Endereço completo:  
Telefone:  

      Para fins de pagamento: (Banco, número da agência e número da conta corrente) 

       
 

 
 

Porto Alegre, _____ de _______________ de 2018. 

 

_____________________________________ 

                         Proponente 

 

 

 


