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PREÂMBULO 
O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - 
SEBRAE/PR, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço 
social autônomo, com sede na Rua Caeté, n.º 150, Prado Velho, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, 
inscrito no CNPJ/MF n.º 75.110.585/0001-00, por intermédio de sua Comissão de Licitação, designada pela 
Determinação n.º 09/2011, torna público que fará realizar licitação na MODALIDADE CONCORRÊNCIA, 
tipo TÉCNICA E PREÇO, regida pelo Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, 
conforme Resolução CDN n.º 213/2011, publicada no D.O.U. de 26/05/2011, por este edital e seus anexos, 
registrada sob o n.º 01/2012, em sessão pública, às 10 (dez) horas do dia 26 de março de 2012, sala 03, 
na sede do SEBRAE/PR em Curitiba/PR, no endereço acima indicado. 
 
Este edital pode ser retirado gratuitamente no Portal do SEBRAE/PR, www.sebraepr.com.br, no link 
“Licitações" ou na sede do SEBRAE/PR, em Curitiba, no endereço acima indicado. 
 

1. DO OBJETO 
1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de editoração 
de materiais didáticos para a Unidade de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR. 
 
1.1.1 A descrição detalhada do objeto está contida no Anexo I deste edital. 
 

2. DOS RECURSOS FINANCEIROS 
2.1 Os recursos financeiros para o objeto desta licitação correrão por conta de diversos códigos 
orçamentários, ficando a discriminação dos mesmos vinculada aos projetos para os quais sejam 
demandadas as solicitações. 
 
2.2 O valor orçamentário destinado a esta licitação é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada 
12 (doze) meses de vigência do contrato. 
  
2.3 A estimativa de valor prevista no item 2.2 constitui-se em mera previsão, não estando o SEBRAE/PR 
obrigado a realizá-la em sua totalidade e não cabendo à licitante vencedora, neste caso, o direito de pleitear 
qualquer tipo de indenização. 

 
2.4 O valor mencionado no item 2.2 poderá ser revisto, nos casos de alteração na política econômica e/ou 
revisão orçamentária do SEBRAE/PR. 

 
3. DOS QUESTIONAMENTOS E IMPUGNAÇÃO 

3.1 Qualquer pessoa poderá realizar questionamentos e pedidos de esclarecimentos sobre o presente 
edital, somente por escrito, pelo e-mail: licitacoes@pr.sebrae.com.br, ou via mensagem de fax (41) 3330-
5819, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
 
3.1.1 Só terão validade os esclarecimentos sobre o conteúdo deste edital que forem prestados por escrito 
pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
3.2 Este edital poderá ser impugnado, no todo ou em parte, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
a sessão pública de abertura e julgamento das propostas das licitantes. 
 
3.2.1 As impugnações deverão ser dirigidas à Comissão Permanente de Licitação, devendo ser feitas por 
escrito e protocoladas por um de seus membros, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, das 9 às 
17 horas. 
 
3.3 Não impugnado o ato convocatório, preclui toda a matéria nele constante. 
 
3.4 As respostas aos questionamentos e impugnações serão divulgadas no site www.sebraepr.com.br, no 
link “Licitações".  
 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
4.1 Poderão participar desta licitação as empresas legalmente constituídas no país, operando nos termos 
da legislação vigente, cuja finalidade e o ramo de atuação estejam ligados ao objeto desta licitação.  
 
4.2 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste 
edital. 
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4.3 É vedada a participação na licitação de empresas que:  
 
I - tenham em seu quadro dirigente ou empregado do Sistema SEBRAE, bem como ex-empregados, até 
180 (cento e oitenta) dias após a sua demissão imotivada ou o pedido de demissão (adequar à redação do 
artigo 39 do RLCSS); 
II - atuem em consórcio; 
III - estejam em processo de falência ou recuperação;  
IV - estejam cumprindo suspensão por qualquer uma das entidades do Sistema SEBRAE. 
 

5. DOS ENVELOPES 
5.1 A participação dos interessados nesta licitação dar-se-á mediante apresentação dos documentos a 
serem inseridos em 6 (seis) envelopes, conforme orientação de preenchimento a seguir. Os documentos 
acondicionados nos respectivos envelopes deverão ser entregues preferencialmente grampeados e com 
páginas numeradas e, obrigatoriamente, em envelopes distintos, fechados e opacos, respeitadas as 
observações descritas neste edital. 
 
5.1.1 CREDENCIAMENTO - Os documentos para credenciamento do representante da licitante deverão 
seguir as orientações do item 6 deste edital, contendo na parte externa do envelope a seguinte 
identificação: 
 
CONCORRÊNCIA SEBRAE/PR n º 01/2012 - CREDENCIAMENTO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 
Dia e horário de abertura do envelope 
Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE) 
 
5.1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – Os documentos de habilitação que constam no item 7 deste 
edital deverão ser apresentados dentro de envelope próprio, devidamente lacrado, contendo na parte 
externa a seguinte identificação: 
 
CONCORRÊNCIA SEBRAE/PR n º 01/2012 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 
Dia e horário da licitação 
Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE) 
 
5.1.3 PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS – A proposta técnica não 
identificada consiste na resposta aos exercícios práticos previstos no item 8 deste edital e, deverá ser 
entregue em invólucro distinto, a ser fornecido pelo SEBRAE/PR, devidamente lacrado, sendo que a 
licitante não poderá efetuar qualquer identificação externa. 
 
5.1.3.1 O invólucro deverá ser retirado, mediante protocolo, juntamente à Comissão Permanente de 
Licitação, das 09 (nove) às 17 (dezessete) horas, de segunda a sexta-feira, no endereço citado no 
preâmbulo deste edital. 
 
5.1.3.2 As empresas sediadas fora do município de Curitiba que não puderem retirar os invólucros deverão 
solicitar formalmente, por meio de petição dirigida à Comissão Permanente de Licitação, a análise e 
possível encaminhamento do invólucro por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
Neste caso, a garantia do recebimento do invólucro será de exclusiva responsabilidade da licitante. 
 
5.1.4 PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA – A Proposta Técnica identificada mencionada no item 9 deste 
edital deverá ser apresentada dentro de invólucro próprio, devidamente lacrado, contendo na parte externa 
a seguinte identificação: 
 
CONCORRÊNCIA SEBRAE/PR n º 01/2012 – PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 
Dia e horário da licitação 
Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE) 
 
5.1.5 REVELAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO GRÁFICO – A licitante deverá anexar, dentro de envelope 
próprio, cópia das cinco primeiras páginas da apostila impressa, resultado do exercício prático, destacando 
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sua identidade. O referido documento será utilizado para revelar o autor do projeto gráfico, após análise e 
atribuição da pontuação técnica. O envelope deverá conter a seguinte identificação: 
 
CONCORRÊNCIA SEBRAE/PR n º 01/2012 – REVELAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO GRÁFICO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 
Dia e horário da licitação 
Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE) 
 
5.1.6 PROPOSTA COMERCIAL – A proposta comercial mencionada no item 11 deste edital deverá ser 
apresentada dentro de envelope próprio, devidamente lacrado, contendo na parte externa a seguinte 
identificação: 
 
CONCORRÊNCIA SEBRAE/PR n º 01/2012 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS 
Dia e horário da licitação 
Empresa: (citar, por extenso, nome e endereço da empresa LICITANTE) 
 
5.2 Exceto o invólucro da Proposta Técnica não identificada, que será fornecido pelo SEBRAE/PR, os 
demais são de responsabilidade dos licitantes, podendo ser de qualquer modelo e cor.  
 
5.3 Os envelopes também poderão ser encaminhados pelo correio ou serviço de entrega, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo, desde que acusado seu 
recebimento até às 18 (dezoito) horas do dia anterior à data prevista para abertura da licitação e desde que 
mantidos o anonimato e a inviolabilidade do envelope sem identificação. 
 

6. DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO 
6.1 Para que as licitantes possam se manifestar durante as fases do procedimento licitatório será obrigatório 
o credenciamento de um representante, obedecendo aos seguintes critérios: 
 
6.1.1 Como representante legal, deverão ser apresentados: 
a) cópia simples do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes de representar a licitante, caso não conste em nenhum dos documentos anteriores; 
b) quando a representação não for individual, os representantes deverão indicar aquele que representará a 
empresa no certame; 
c) documento com foto que comprove a identidade do representante. 
 
6.1.2 Sendo procurador da licitante, deverão ser apresentados: 
a) cópia simples do contrato social ou estatuto, última alteração contratual e/ou outra que expresse 
claramente os poderes do representante da empresa que outorgou poderes ao procurador; 
b) original ou cópia autenticada de instrumento público ou particular de procuração, este com firma 
reconhecida em cartório; 
c) documento com foto que comprove a identidade do procurador. 
 
6.2 Os documentos de credenciamento deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitação, dentro 
do envelope respectivo, os quais, exceto o de identidade, não serão devolvidos, ficando retidos como parte 
integrante do processo.  
 
6.3 Cada licitante credenciará apenas 1 (um) representante, que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder em nome da representada por todos os atos e efeitos previstos neste 
edital. 
 
6.4 É vedada a representação de mais de uma empresa por uma mesma pessoa. 
 
6.5 O não credenciamento de representante impedirá qualquer pessoa presente de se manifestar e 
responder pela licitante, sem prejuízo do direito de apresentação dos envelopes. 
 
6.6 Fica assegurada às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos previstos no item 6, 
a indicação ou substituição do seu representante junto ao processo. 
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6.7 PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: As microempresas e 
empresas de pequeno porte que se beneficiarem do tratamento diferenciado e favorecido regulamentado 
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações, deverão apresentar declaração 
nos termos do ANEXO V ou outro documento que comprove sua condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, no momento do credenciamento. 
 
6.7.1 A não apresentação da declaração ou outro documento comprobatório da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, no momento do credenciamento, implicará em perda do direito de 
preferência. 
 
6.7.2 A falsidade da declaração mencionada no item anterior caracterizará crime tipificado no artigo 299 do 
Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e da aplicação de sanção prevista 
neste instrumento convocatório. 
 
6.7.3 A declaração ou documento comprobatório mencionado no item 6.7 deverá ser apresentado no 
credenciamento. 
 

7. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
7.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados de acordo com o previsto no item 5.1.2 deste 
edital, devendo todos os documentos estar datados, datilografados ou digitados em linguagem clara, sem 
rasuras, emendas ou entrelinhas e obrigatoriamente assinados pelo(s) representante(s) legal(is) da licitante, 
quando for o caso, contendo em seu interior os seguintes documentos: 
 
7.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA: Para a habilitação jurídica, deverá a licitante apresentar os seguintes 
documentos: 
 
7.2.1 Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual; 
 
7.2.2 Ato constitutivo ou estatuto, ou contrato social em vigor, inclusive com a última alteração contratual, se 
houver, devidamente registrado.  
 
7.2.2.1 Em caso de sociedade por ações, o documento de eleição de seus administradores, devidamente 
registrado no órgão competente, sem prejuízo da apresentação do documento exigido no item 7.2.2; 
 
7.2.3 Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, decreto de 
autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando 
a atividade o exigir. 
 
7.3 REGULARIDADE FISCAL: Para comprovação da regularidade fiscal, deverá a licitante apresentar os 
seguintes documentos: 

 
7.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;  
 
7.3.2 Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede da 
licitante, com validade igual ou posterior à data prevista para a abertura da licitação, compreendendo: 
 
a) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
b) Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais; 
c) Certidão de Regularidade de Tributos Municipais. 
 
7.3.3 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, com validade igual ou posterior à data prevista 
para a abertura desta licitação. 
 
7.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com validade igual ou 
posterior à data prevista para a abertura desta licitação. 
 
7.3.5 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  
 
7.3.6 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da microempresa ou empresa de 
pequeno porte, será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que a proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do 
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SEBRAE/PR, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  
 
7.3.7 A não regularização da documentação, no prazo previsto no item 7.3.6 implicará na decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, sendo facultado ao SEBRAE/PR 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato ou cancelar 
a licitação.  
 
7.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: Para qualificação econômico-financeira, deverá a 
licitante apresentar os seguintes documentos: 
 
7.4.1 Capital social mínimo integralizado de 5% (cinco por cento) em relação ao valor anual previsto no item 
2 deste edital; 
 
7.4.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida no 
máximo 90 (noventa) dias antes da data da primeira sessão deste certame. 
 
7.5 Os documentos constantes dos itens 7.2, 7.3. e 7.4, com exceção da certidão negativa de falência, 
poderão ser substituídos pela apresentação de comprovante de cadastramento no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (CRC do SICAF, obtido via Internet no site 
www.comprasnet.gov.br,), que deverá constar no envelope dos documentos de habilitação, a fim de que 
seja verificada a situação de regularidade da licitante, comprovada por meio de consulta on-line ao sistema.  
 
7.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Para qualificação técnica, deverá a licitante apresentar os seguintes 
documentos:  
 
7.6.1 Certidão, declaração ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado tomadora 
do serviço da licitante, conforme modelo do ANEXO VI, comprovando que a licitante executou 
obrigatoriamente serviços de editoração gráfica, iguais ou semelhantes aos especificados neste edital, não 
havendo nada que desabone a licitante prestadora do serviço. 
 
7.6.1.1 O documento de que trata o item 7.6.1 deverá ser apresentado, preferencialmente, em papel 
timbrado da pessoa jurídica ou com carimbo do CNPJ da tomadora do serviço prestado pela licitante, 
contendo a identificação do signatário, cargo, nome e telefones para contato, características e informação 
sobre o bom desempenho da licitante. 
 
7.7 Declaração, conforme modelo constante do ANEXO IV, comprovando que recebeu todos os 
documentos e que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório. 
 
7.8 Declaração, conforme modelo constante do ANEXO VII da própria licitante de que cumpre o disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, responsabilizando-se pela veracidade dessa informação. 
 
7.9 Os documentos apresentados não serão devolvidos às licitantes. 
 
7.10 Além das especificações contidas acima, as licitantes deverão observar quanto aos documentos o 
seguinte: 
 
7.10.1 Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por cópia autenticada em cartório;  

 
7.10.2 A Comissão Permanente de Licitação não autenticará documentos. 
 

8. DA PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
8.1 A Proposta Técnica não identificada deverá ser apresentada em invólucro a ser fornecido pelo 
SEBRAE/PR, conforme indicado no item 5.1.3, bem como no exposto neste item. 
 
8.1.1 A Proposta Técnica não identificada será composta pelas Respostas a dois Exercícios Práticos que 
deverão ser elaborados pela licitante sendo apresentação de proposta de projeto gráfico e produção de 
apostila impressa e digital a partir do briefing - Anexo X e Apresentação de Animação em FLASH a partir de 
outro briefing – Anexo XI. A proposta deve considerar as seguintes características obrigatórias: 
 
I – Projeto gráfico; 
II – Diagramação de uma apostila didática com fechamento para impressão; 
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III – Apostila digital (flip book) com finalização swf para visualização em um navegador da web e PDF 
Interativo para demonstrar a capacidade técnica a partir do briefing.  
IV – Animação em flash a partir do briefing. 
 
8.2 O projeto gráfico e a proposta de animação em flash poderá ou não ser utilizada pelo SEBRAE/PR para 
solicitação de futuras demandas, em caso de contratação.  
 
8.3 FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS 
PRÁTICOS 
 
8.3.1 A apresentação das Apostilas deverá obrigatoriamente obedecer às seguintes especificações 
técnicas: 
 
Apostila Impressa: 
Formato: 205x275mm 
Miolo: 4x4 cores 
Capa: 4x0 cores 
Acabamento: espiral 
 
Apostila Digital: 
Os arquivos (swf e PDF interativo) deverão ser entregues em mídia eletrônica (CD), em duas pastas com a 
seguinte nomenclatura: SWF e PDF Interativo. 
 
8.3.2 A apresentação de animação em FLASH a partir do briefing – Anexo XI deverá ser gravada em mídia 
eletrônica (CD/DVD) e inserida no invólucro sem qualquer elemento que possa identificar o autor. 
 
8.3.3 É vedada qualquer identificação externa do invólucro fornecido pelo SEBRAE/PR, SOB PENA DE 
DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta Técnica não identificada. 
 
8.3.4 A não identificação dos exercícios práticos, bem como do invólucro tem como objetivo a dissociação 
da avaliação do exercício à marca da empresa e garantir a isonomia, a imparcialidade e a transparência do 
processo licitatório. 
 
8.3.5 O papel utilizado ou outro elemento, não podem em hipótese alguma referenciar a empresa licitante, 
sob pena de desclassificação da Proposta técnica não identificada. 
 
8.4 Os documentos apresentados não serão devolvidos às licitantes. 
 
8.5 As respostas aos exercícios práticos deverão ser entregues em invólucro específico, a ser fornecido 
pelo SEBRAE/PR, devidamente lacrado, não podendo a licitante efetuar qualquer identificação externa, 
conforme citado no item 5.1.3. 
 
8.6 Será admitido somente um invólucro por licitante. 
 

9. DA PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA 
9.1 A Proposta Técnica identificada deverá ser apresentada em invólucro próprio, conforme indicado no 
item 5.1.4 deste edital, devendo as licitantes seguir as orientações deste item para sua correta 
apresentação. 
 
9.2 A Proposta Técnica identificada será composta por 3 (três) itens de avaliação, a serem apresentados da 
seguinte forma: 
 
9.2.1 PORTFÓLIO DE TRABALHOS REALIZADOS: A licitante deverá apresentar portfólio dos trabalhos 
realizados para pessoas jurídicas de direito público ou privado, compatíveis com o objeto desta licitação, os 
quais serão avaliados pela Comissão Especial de Avaliação. 
 
9.2.1.1 Serão aceitos para fins de portfólio, apenas os trabalhos realizados pela Pessoa Jurídica da 
Licitante. 
9.2.1.2 A licitante deverá apresentar no mínimo 4 (quatro) livros/apostilas de clientes distintos com mais de 
80 páginas onde conste o seu nome nos créditos. Não serão considerados títulos próprios (estes materiais 
deverão conter elementos tais como esquemas, gráficos, tabelas ou imagens). 
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9.2.1.3 A licitante deverá apresentar em seu portfólio trabalhos de traduções, de livros ou apostilas, que fez 
em mais de um idioma, material este com no mínimo 100 páginas para cada idioma e que conste o nome da 
licitante na ficha de créditos, indicando também o nome do cliente. 
 
9.2.1.4 O SEBRAE/PR poderá pedir, a qualquer momento, os originais dos trabalhos apresentados no 
portfólio. 
 
9.2.2 QUALIFICAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA: A licitante deverá apresentar, juntamente 
com o portfólio, currículo com formação e experiência técnica dos profissionais que serão responsáveis pela 
equipe técnica. Estes profissionais deverão ter formação compatível com os serviços/objetos dessa licitação 
nas áreas de REVISÃO DE TEXTO, DESIGN E ILUSTRAÇÃO. 
 
9.3 RELATO DE UM CASO ESPECÍFICO DO PORTFÓLIO: A licitante deverá apresentar um caso 
específico dentre os trabalhos citados no portfólio, relatando as dificuldades e problemas ocorridos, as 
soluções apresentadas, a estratégia utilizada e os resultados obtidos. 
 
9.4 A não apresentação de algum ou de todos os documentos mencionados na Proposta Técnica 
identificada, não impedirá a licitante de prosseguir no certame; apenas não receberá a pontuação 
pertinente a cada documento solicitado. 
 
9.5 Será admitido somente um invólucro com a Proposta Técnica identificada por licitante. 
 
9.6 Além das especificações contidas acima, as licitantes deverão observar quanto a todos os documentos 
o seguinte: 
 
9.6.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada em cartório;  

 
9.6.2 A Comissão Permanente de Licitação não autenticará documentos. 
 
9.7 Os documentos apresentados não serão devolvidos aos licitantes. 
 

10. DA REVELEÇÃO DO AUTOR DO PROJETO GRÁFICO 
10.1 A licitante deverá inserir dentro de envelope próprio, cópia das cinco primeiras páginas da apostila 
impressa produzida no projeto gráfico, devidamente identificada e grampeada, que será utilizada para 
revelação do autor do exercício prático após análise e atribuição da pontuação técnica. 

10.2 O envelope acima indicado deverá ser lacrado, sendo aberto apenas em sessão própria e após a 
conclusão da avaliação das propostas técnicas. 
 

11. DA PROPOSTA COMERCIAL 
11.1 A proposta comercial deverá ser apresentada conforme o item 5.1.6 deste edital e preenchida pela 
licitante em formulário próprio, datada, digitada ou datilografada em língua portuguesa, salvo quanto a 
expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente 
assinada pelo representante legal da licitante. 
 
11.2 A proposta comercial terá PESO 4 (QUATRO), num total de 40 (quarenta) pontos possíveis, e 
deverá ser apresentada conforme o ANEXO III, e deverá ser elaborada da seguinte forma: 
 
11.2.1 PERCENTUAL DE DESCONTO OFERECIDO: A proposta deverá ser apresentada conforme o 
Anexo III, em percentual com até duas casas após a vírgula (0,00), com assinatura e identificação do(s) 
representante(s) legal(is) da licitante. 

11.2.1.1 O percentual apresentado pela licitante, a título de desconto oferecido em relação ao valor médio 
de mercado, deverá contemplar todos os tributos incidentes sobre o serviço prestado diretamente pela 
licitante e também sobre os serviços subcontratados junto a terceiros, os quais serão de sua inteira 
responsabilidade. O SEBRAE/PR fará o pagamento da nota fiscal integral, retendo apenas os tributos em 
que é responsável tributário por força legal, sendo de obrigação da licitante vencedora o pagamento dos 
demais tributos inclusos no percentual de desconto. 
 
11.2.2 PLANILHA DE PREÇOS: A licitante deverá cotar todos os serviços e produtos indicados na planilha 
de preços contida no ANEXO III, indicando o percentual de desconto para cada item, considerando o valor 
médio de mercado.  
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O critério de julgamento da proposta comercial será o somatório dos descontos individuais com a aplicação 
de seus respectivos pesos.  
 
11.2.2.1 Os valores apresentados na planilha mencionada no item anterior serão fixos, em moeda nacional, 
constando apenas 2 (duas) casas decimais após a vírgula (0,00), considerados todos os tributos e demais 
despesas ou custos diretos ou indiretos, bem como qualquer outra rubrica decorrente da execução do 
objeto.  
 
11.3 O prazo de validade mínimo da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data estipulada para 
abertura da licitação, o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta.  
 
11.4 Caso a proposta não indique o prazo de validade, fica estabelecido que será considerado o prazo de 
60 (sessenta) dias. 
 
11.6 O critério de julgamento utilizado para a proposta comercial será composto pelo somatório do 
percentual de desconto a ser aplicado no valor médio de mercado, multiplicado ao peso determinado para 
cada item da PLANILHA DE PREÇOS. 
 

12. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E PROCEDIMENTO DE ABERTURA 
12.1 No dia, hora e local indicados no preâmbulo deste edital, a Comissão Permanente de Licitação dará 
início à sessão pública com o recebimento de todos os envelopes indicados no item 5 deste edital, 
prosseguindo da seguinte forma: 
 
12.1.1 Inicialmente, será aberto o envelope de credenciamento, quando serão credenciados os 
representantes dos licitantes.  
 
12.1.2 Finalizada a fase de credenciamento, a Comissão Permanente de Licitação convidará os 
representantes dos licitantes para rubricar os lacres dos envelopes contendo: 
I – Proposta Técnica Não Identificada – Exercícios Práticos;  
II – Proposta Técnica Identificada; 
III – Revelação do Autor do Projeto Gráfico; 
IV – Proposta Comercial. 
 
12.1.2.1 Os envelopes serão guardados pela Comissão Permanente de Licitação de forma a impossibilitar a 
violação dos lacres ou identificação por qualquer pessoa, sendo abertos apenas em suas respectivas fases. 
 
12.1.2.2 Ato contínuo, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura dos envelopes contendo os 
documentos de habilitação. 
 
12.1.3 Finalizada a fase de habilitação, os licitantes habilitados terão seus envelopes de Proposta Técnica 
não identificada e Proposta Técnica identificada abertos na mesma sessão, em caso de renúncia do direito 
de recurso pelos licitantes inabilitados, ou em sessão pública específica para análise dos presentes e 
encaminhamento à Comissão Especial de Avaliação. 
 
12.1.4 Finalizada a análise das propostas técnicas pela Comissão Especial de Avaliação, em sessão 
pública específica, a Comissão Permanente de Licitação fará a abertura dos envelopes de Revelação do 
Autor do Projeto Gráfico para correlação das notas e declaração da classificação da fase de Propostas 
Técnicas desta concorrência.  
 
12.1.4 Finalizada a fase de Propostas Técnicas, serão abertos os envelopes referentes às Propostas 
Comerciais. 
 
12.1.5 Após o julgamento das Propostas Comerciais, a Comissão Permanente de Licitação fará a atribuição 
final de notas, indicando a classificação final do certame, declarando o vencedor. 
 

13. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA - EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
E PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA  

 
13.1 A proposta técnica terá PESO 6 (SEIS), num total de 60 (sessenta) pontos possíveis, e será 
analisada por uma Comissão Especial de Avaliação formada por empregados do SEBRAE/PR e/ou 
profissionais do mercado, todos escolhidos pela Diretoria Executiva do SEBRAE/PR.  
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13.2 Os envelopes contendo as Propostas Técnicas não identificadas - Exercícios Práticos e a Proposta 
Técnica identificada serão abertos em sessão pública específica, sendo oportunizada aos representantes 
legais das licitantes presentes a conferência de todos os documentos, bem como o registro de observações 
em procedimento próprio a ser informado durante a sessão pública, procedimento este que irá garantir o 
sigilo das respostas ao exercício prático, bem como a isonomia e a lisura do processo licitatório. 
 
13.3 Não havendo mais nada a registrar, a Comissão Permanente de Licitação encerrará a reunião e 
encaminhará os documentos referentes às propostas técnicas dos licitantes para a Comissão Especial de 
Avaliação, para análise e julgamento. 
 
13.4.1 A Comissão Especial de Avaliação terá sua composição divulgada na reunião inicial do certame. 
 
13.5 A pontuação da Proposta Técnica se sujeitará aos critérios e parâmetros determinados no Anexo II e, 
em conformidade com os itens abaixo. 
  
13.6 PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS:  

 
13.6.1 PROJETO GRÁFICO (P1): (até 20 pontos) A resposta ao exercício prático apresentada na forma 
estabelecida no item 8 e Anexo X será avaliada nos seguintes aspectos: 

• Domínio de capacidade técnica em todas as etapas do processo de criação; 
• Criatividade e inovação; 
• Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
• Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
• Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação para o material impresso e digital; 
• Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética 

do resultado final. 
 
13.6.2 ANIMAÇÃO EM FLASH (P2): (até 10 pontos) A resposta ao exercício prático apresentada na forma 
estabelecida no Anexo XI será avaliada nos seguintes aspectos: 

• Domínio e capacidade técnica em todas as etapas do processo de criação; 
• Criatividade e inovação; 
• Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
• Coerência entre os elementos gráficos utilizados; 
• Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética 

do resultado final. 
 
13.7 PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA: 
 
13.7.1 PORTFÓLIO DE TRABALHOS REALIZADOS (P3): (até 20 pontos) O portfólio será observado sob 
duas dimensões: qualidade de apresentação e conteúdo, ressaltando os seguintes aspectos: 

• Volume de Produção: quantidade de páginas e projetos de materiais didáticos; 
• Abrangência de atuação; 
• Criatividade e inovação; 
• Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
• Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
• Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação; 
• Qualidade de apresentação do portfólio. 

 
13.7.2 RELATO DE UM CASO ESPECÍFICO DO PORTFÓLIO (P4): (até 10 pontos) A licitante deverá 
apresentar relato de um caso específico dos trabalhos apresentados no portfólio, relatando as dificuldades e 
problemas ocorridos, as soluções apresentadas, as estratégias utilizadas e os resultados obtidos. Os 
critérios de análise a serem utilizados são os que seguem: 

• Domínio e capacidade técnica em todas as etapas do processo de editoração; 
• Capacidade gerencial para administrar problemas e apresentar soluções viáveis, eficientes e 

eficazes; 
• Criatividade e inovação; 
• Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
• Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
• Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação; 
• Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética 

do resultado final; 
• Qualidade de apresentação do produto; 
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• Volume de produção (páginas) e complexidade do caso apresentado. 
 

13.8 PONTUAÇÃO TÉCNICA (PT): Os pontos atribuídos nos quesitos P1, P2, P3 e P4, após aplicação da 
fórmula abaixo, resultarão na Pontuação Técnica (PT) para fins de classificação no certame: 
 

PT = (P1)+(P2)+(P3)+(P4)   
        (10) 

Sendo:  

PT: Pontuação da Proposta Técnica 
P1: Pontuação do Projeto Gráfico 
P2: Pontuação da Animação em FLASH  
P3: Pontuação do Portfólio de Trabalhos Realizados  
P4: Pontuação do Relato de um caso específico do Portfólio 
 
13.9 A Comissão Permanente de Licitação comunicará as licitantes o resultado desta fase. 
 
13.10 A(s) licitante(s) que não atingir(em) pontuação equivalente ou superior a 50% do total de pontos 
possíveis na proposta técnica (PT) estará(ão) automaticamente desclassificada(s) do certame. 
 

14. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL 
14.1 Em data marcada e comunicada previamente a todas as licitantes, a Comissão Permanente de 
Licitação fará reunião para abertura dos envelopes referentes à proposta comercial das licitantes 
classificadas. 
 
14.2 Serão oportunizados aos representantes legais presentes a conferência de todas as propostas 
comerciais e o registro em ata das observações que desejarem. 
 
14.3 As propostas comerciais das licitantes terão PESO 4 (QUATRO), num total de 40 (quarenta) pontos 
possíveis, e serão examinadas pela Comissão Permanente de Licitação, preliminarmente quanto ao 
atendimento dos requisitos estabelecidos neste edital, sendo desclassificadas aquelas que não os atendam. 
 
14.4 O julgamento das propostas comerciais será objetivo, sendo que o critério de julgamento utilizado será 
o somatório do desconto oferecido no item (A) vezes o peso no item (B), do ANEXO III – Proposta 
Comercial. 
 
14.5 Os erros e omissões havidos nas cotações serão de inteira responsabilidade da licitante proponente, 
não lhe cabendo, em caso de erro, eximir-se da execução do objeto. 
 
14.6 As propostas que apresentarem meramente erros de cálculo serão corrigidas pela Comissão 
Permanente de Licitação, sendo que as licitantes deverão respeitar os valores máximos estabelecidos para 
cada item da planilha de produtos e serviços do ANEXO III, sob pena de desclassificação da proposta 
comercial.  
 
A Proposta Comercial será julgada de acordo com a fórmula abaixo: 
 

Pontuação final da Proposta Comercial 
 
PC = SPD x 2 
           MPD 

 
PC = pontuação da proposta comercial 
SPD = soma dos percentuais de descontos constantes da proposta em análise  
MPD = maior soma de percentuais de descontos oferecidos nas propostas comerciais 

 
A pontuação final será obtida pela soma da pontuação final da proposta técnica (PT) com a pontuação final 
da proposta comercial (PC), conforme fórmula a seguir. As licitantes serão classificadas na ordem 
decrescente de pontuação. 
 

Pontuação para classificação final: 
 
PF = PT + PC 
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PF = pontuação para classificação final 
PT = pontuação final da proposta técnica 
PC = pontuação final da proposta comercial 
 

A Comissão de Licitação comunicará a todas licitantes o resultado desta fase e a ordem de classificação 
estabelecida. 
 
14.10 Após definição da pontuação final das propostas comerciais será dada como encerrada a fase 
comercial da presente concorrência, iniciando a classificação final das licitantes, considerando todas as 
fases. 
 

15. DO JULGAMENTO FINAL 
15.1 Após a conclusão das fases de Propostas Técnicas e Propostas Comerciais, a Comissão Permanente 
de Licitação irá apurar a pontuação final dos licitantes classificados, aplicando a seguinte fórmula: 
 

PF = PT + PC 
 

PF: Pontuação final  
PT: Pontuação da proposta técnica 
PC: Pontuação da proposta comercial 

 
15.2 No caso de empate de duas ou mais propostas (após a somatória dos pontos da proposta técnica e 
comercial), a escolha se fará, primeiramente, pela licitante detentora da maior pontuação na proposta 
técnica. Na constatação de novo empate, utilizar-se-á o critério de sorteio para a escolha entre as licitantes.  
 
15.3  Proclamado o julgamento final das propostas, com a consequente declaração do vencedor da 
concorrência, a Comissão Permanente de Licitação comunicará as licitantes o resultado na respectiva 
sessão pública ou por meio de fax, correio eletrônico (e-mail) ou outro meio apropriado, iniciando-se, a partir 
dessa comunicação, o prazo legal para interposição de recursos.  
 
15.4 Em caso de recurso ou transcurso do prazo in albis, a Comissão Permanente de Licitação comunicará 
a todas licitantes o resultado final da concorrência. 
 

16. DOS RECURSOS 
16.1 Do resultado das fases de análise dos documentos de habilitação e julgamento da proposta técnica e 
proposta comercial caberão recursos fundamentados, dirigidos à Diretoria Executiva do SEBRAE/PR, por 
intermédio da Comissão Permanente de Licitação, por escrito e protocolados por membro da Comissão 
Permanente de Licitação do SEBRAE/PR, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
comunicação da decisão. 
 
16.2 A licitante que puder vir a ter sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto 
poderá sobre ele se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da 
interposição do recurso. 

 
16.3 Os recursos terão efeito suspensivo. 
 
15.4 Não será conhecido recurso interposto fora do prazo estabelecido. 
 
16.5 Os recursos serão julgados pela Diretoria Executiva do SEBRAE/PR ou por quem esta delegar 
competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para manifestação da licitante que 
puder ter sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto. 
 
16.6 O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 

17. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
17.1 A Comissão Permanente de Licitação, após o encerramento da sessão, se houver renúncia ao direito 
de recurso, ou após o julgamento de eventuais recursos, caso sejam interpostos, ou após o decurso do 
prazo para interposição de recurso, encaminhará os autos à Diretoria Executiva do SEBRAE/PR, para que, 
concordando com os procedimentos licitatórios, homologue e adjudique o objeto à licitante vencedora.  
 



14 
 

18. DA ASSINATURA DO CONTRATO 
18.1 As obrigações desta licitação serão formalizadas por meio de contrato, conforme ANEXO VIII. 
 
18.2 Para a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá comparecer ao SEBRAE/PR em até 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da convocação. 
 
18.3 Será facultado à licitante vencedora, mediante solicitação e protocolo, retirar as vias do contrato para 
assinatura. 
 
18.4 O prazo para a devolução de uma das vias do documento devidamente assinado será de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da data da retirada. 
 
18.5 Não sendo assinado o contrato nos prazos estabelecidos acima, ficará a licitante sujeita às 
penalidades previstas neste edital. 
 
18.6 Farão parte integrante do contrato o presente edital e seus anexos, bem como os documentos 
constantes do processo e que tenham servido de base para a presente licitação.  
 

19. DAS PENALIDADES 
19.1 A prática de ilícitos em quaisquer das fases do procedimento licitatório implicará na desclassificação da 
licitante e na aplicação das penalidades estipuladas em lei. 
 
19.2 Até a assinatura do contrato, a licitante vencedora poderá ser desclassificada, se o SEBRAE/PR tomar 
conhecimento de fato, superveniente ou não, desabonador à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico-financeira e qualificação técnica, não apreciada pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
 
19.3 A desistência formulada por qualquer das licitantes, após a abertura das propostas, sujeitará a 
desistente ao pagamento de multa equivalente a até 10% (dez por cento) do valor anual estimado para a 
contratação, exceto se a desistência ocorrer por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
 
19.4 A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar à licitante as 
seguintes penalidades: 
 
19.4.1 Perda do direito à contratação; 
19.4.2 Multa de até 10% sobre o valor estimado de contratação; 
19.4.3 Suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE, por prazo não superior a 2 
(dois) anos. 
 
19.5 Para aplicação das penalidades previstas no item 19.4, a licitante será notificada para apresentação de 
sua defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua notificação. 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
20.1 O SEBRAE/PR não se responsabiliza pelo conteúdo e autenticidade de cópias deste edital obtidas 
através de terceiros. 
 
20.2 Ao SEBRAE/PR fica reservado o direito de adiar ou suspender os procedimentos licitatórios, dando 
conhecimento aos interessados.  
 
20.3 O SEBRAE/PR poderá, até o momento da assinatura do instrumento contratual, cancelar a licitação ou 
desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, desde que justificado, sem que caiba 
qualquer direito de indenização às licitantes.  
 
20.4 Todos os envelopes não abertos pela Comissão Permanente de Licitação serão devolvidos às 
licitantes, mediante recibo, após concluído todo o processo licitatório, ou entregues às licitantes na sessão 
de julgamento dos documentos para habilitação, caso todas renunciem ao direito de recurso. 
 
20.5 É facultada à Comissão Permanente de Licitação do SEBRAE/PR ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, caso em que poderão ser suspensos os procedimentos licitatórios até a realização da 



15 
 

diligência, vedada a inclusão posterior de documentos que deveriam constar originariamente da proposta e 
documentação para habilitação. 
 
20.6 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal do SEBRAE/PR ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar suas 
decisões. 
 
20.7 O Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, é competente 
para conhecer e julgar as questões decorrentes da presente licitação. 
 
Curitiba, 09 de março de 2012. 

 

 
José Guilherme Bialli 

PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
SEBRAE/PR 
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22. ANEXO I – DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
22.1. A licitante vencedora deverá possuir capacidade de atender a necessidade de produção dos itens 

abaixo descritos: 
 
22.1.1. Materiais didáticos impressos: criação de projeto gráfico (layout), digitação, diagramação, layouts 

e mock ups, revisão geral (texto e layout), arte final e acompanhamento de produção gráfica;  
 
22.1.2. Material didático em meio eletrônico/digital: criação, desenvolvimento e adaptação de conteúdos 

de materiais didáticos do SEBRAE/PR para mídia eletrônica/digital flip book com finalização em swf 
para ser visualizado em um navegador web e PDF Interativo para ser visualizado no Adobe Reader 
versão 9 ou superior (a apostila digital deverá apresentar recursos como botões interativos, zoom, 
hyperlinks, transições de páginas, inserção de vídeo/áudio e animações, referencias cruzadas entre 
outras conforme briefing), edição de vídeo, programação em flash ou similares e diagramação de 
telas em Powerpoint, sob a coordenação da Unidade de Desenvolvimento de Soluções do 
SEBRAE/PR; 
 

22.1.3. Publicações para fins didáticos: projeto gráfico, digitação, diagramação, escaneamento, 
tratamento e aplicação de imagens, revisão geral, layout e mock ups, arte final e 
acompanhamento de produção gráfica; 

 
22.1.4. Ilustração: criação de ilustrações utilizando diversas técnicas de desenho, colorização, mídias e 

softwares de edição de imagens, ilustração, pinturas e 3D, com direitos autorais e de uso irrestrito, 
cedidos para o SEBRAE/PR, a serem incluídos nos materiais didáticos sob a coordenação da 
Unidade de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR;  

 
22.1.5. Revisão de textos: Revisão de textos dos materiais didáticos e nas publicações para fins didáticos 

(ortografia e gramática): com base no briefing e coordenação da Unidade de Desenvolvimento de 
Soluções do SEBRAE/PR; 

 
22.1.6. Copydesk: adequação de linguagem, estruturação de frases, parágrafos e terminologias utilizadas 

nos materiais didáticos e nas publicações para fins didáticos, conforme briefing e coordenação da 
Unidade de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR; 

 
22.1.7. Registro de obras: elaboração, encaminhamento e acompanhamento do registro de obras dos 

materiais didáticos e das publicações para fins didáticos junto ao ISBN (International Standard 
Book Number) e demais órgãos competentes; 

 
22.1.8. Tradução: tradução dos materiais didáticos e das publicações para fins didáticos para os idiomas 

inglês e espanhol, podendo ser solicitados outros idiomas; 
 
20.1.9. Revisão/correção e arte final: Revisão/correção e arte final (fechamento de arquivo para impressão) de 
materiais já diagramados anteriormente que passaram por atualização de conteúdo (o Sebrae fornecerá os 
arquivos abertos em Adobe Indesign para que possam ser aplicadas as correções/atualizações que forem 
solicitadas). 
 
22.2. PRODUÇÃO DOS TRABALHOS 
22.2.1. Será de responsabilidade da licitante vencedora a produção dos trabalhos, objetos desta licitação, 

por ela elaborados. 
22.2.2. Eventuais despesas de transporte de materiais deverão compor o orçamento do trabalho a ser 

realizado e somente serão executadas, se aprovadas pelo SEBRAE/PR antes de sua realização. 
22.2.3. Se o trabalho de acompanhamento for realizado fora da região metropolitana de Curitiba, as 

despesas de deslocamento e hospedagem da licitante vencedora serão reembolsadas de acordo 
com Norma Interna do SEBRAE/PR. 

22.2.4. A produção somente poderá ser realizada após aprovação formal da Unidade de Desenvolvimento 
de Soluções do SEBRAE/PR. 

22.2.5. A entrega dos materiais deverá acontecer sempre na sede do SEBRAE/PR, na Rua Caeté, n.º 150, 
Prado Velho, em Curitiba, no horário das 9h30min às 12h e das 13h30min às 18h. 

22.2.6. Todo material produzido passará pela aprovação da Unidade de Desenvolvimento de Soluções, 
podendo não ser aceito, caso a qualidade não atenda os padrões exigidos. 

2.1.1 Serão disponibilizados à Unidade de Desenvolvimento de Soluções, após término do trabalho, em 
CD-ROM com backup dos arquivos finalizados abertos em INDESIGN, PAGE MAKER, Power point, 
Flash ou softwares similares) e fechados em PDF. 
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23. ANEXO II – AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
E PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA 

 
 
PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA 
                    Total: 60 (sessenta) pontos 
 
 
PROPOSTA TÉCNICA NÃO IDENTIFICADA – EXERCÍCIOS PRÁTICOS 
 
(P1) PROJETO GRÁFICO         20 (vinte) pontos 
 
Neste quesito serão avaliadas: 
 
a) Domínio de capacidade técnica em todas as etapas do processo de criação;  
b) Criatividade e inovação; 
c) Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
d) Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
e) Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação para o material impresso e digital; 
f) Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética do 
resultado final. 
 
Justificativa da nota P1: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
(P2) ANIMAÇÃO EM FLASH        10 (dez) pontos 
 
Neste quesito serão avaliadas: 
 
a) Domínio de capacidade técnica em todas as etapas do processo de criação; 
b) Criatividade e inovação; 
c) Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
d) Coerência entre os elementos gráficos utilizados; 
e) Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética do 
resultado final. 
 
Justificativa da nota P2: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
PROPOSTA TÉCNICA IDENTIFICADA 
 
(P3) PORTFÓLIO DE TRABALHOS REALIZADOS     20 (vinte) pontos 
 
Neste quesito serão avaliadas: 
 
a) Volume de Produção: quantidade de páginas e projetos de materiais didáticos; 
b) Abrangência e atuação; 
c) Criatividade e inovação; 
d) Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
e) Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
f) Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação; 
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g) Qualidade de apresentação do portfólio. 
 
Justificativa da nota P3: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 
(P4) RELATO DE UM CASO ESPECÍFICO DO PORTFÓLIO    10 (dez) pontos 
 
Neste quesito serão avaliadas: 
 
a) Domínio e capacidade técnica em todas as etapas do processo de editoração; 
b) Capacidade gerencial para administrar problemas e apresentar soluções viáveis, eficientes e eficazes; 
c) Criatividade e inovação; 
d) Domínio da língua portuguesa na norma culta; 
e) Ritmo/equilíbrio/harmonia/motivo predominante da solução gráfica; 
f) Coerência entre o projeto gráfico e a diagramação; 
g) Capacidade de apresentar a solução integrando qualidade didático-pedagógica e qualidade estética do 
resultado final; 
h) Qualidade de apresentação do produto; 
i) Volume de produção (páginas) e complexidade do caso apresentado. 
 
Justificativa da nota P4: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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24. ANEXO III – PROPOSTA COMERCIAL 
Ao 
SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná  
Curitiba/PR 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA SEBRAE Nº 01/2012.   
 
A empresa..............................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
..................../............., com sede na Rua/Avenida........................................n.º ......., Telefone............., 
Fax................., e-mail......................., propõe a essa entidade a prestação de serviços objeto da 
concorrência acima referida. 
 
I) OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE 
MATERIAIS DIDÁTICOS 
 
II) PROPOSTA:  
 
PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS DE  
EDITORAÇÃO (COMPREENDENDO ARTE, TEXTO, 
DIAGRAMAÇÀO, REVISÃO GRAMATICAL E 
ORTOGRÁFICA, LAY OUT/MOCK UP) E 
ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO 

VALOR 
MEDIO DE 
MERCADO 

EM R$ 

(A) (B) (C) 

% DE 
DESCONTO 
OFERECIDO 

PESO 
VALOR 

FINAL (A X B) 

1- Criação de personagem ilustrado + 5 

posições 
R$ 1.683,33  0,15  

2- Criação de ilustração R$ 443,33  0,15  

3- Criação de projeto gráfico, contendo 

todos os elementos do layout - preço por 

projeto 
R$ 2.150,05  0,5  

4- Revisão de texto (ortografia e gramática) 

- preço por lauda 
R$ 10,00  0,5  

5- Revisão de texto (ortografia e gramática) 

- preço por tela em flash e power point 
R$ 8,00  0,25  

6- Revisão comparativa - preço por lauda R$ 6,00  0,15  

7- Digitação de texto - preço por lauda R$ 8,00  0,15  

8- Tradução de textos de outro idioma para o 

português e vice-versa (lauda) 
R$ 50,35  0,15  

9- Copydesk (por lauda) R$ 31,87  0,15  

10- Desenvolvimento de tela animada em FLASH 

(por tela) 
R$ 481,82  0,15  

11- Registro de obras (ISBN) R$ 550,00  0,15  

12 – Diagramação de telas em PowerPoint R$ 29,20  0,25  

13- Revisão/correção e arte final (por página) R$ 26,20  0,15  

14 – Edição de Video (hora/ilha) R$ 340,00  0,15  

15- Diagramação - preço por página R$ 36,87  0,5  

16- Diagramação de apostila digital e fechamento de 

arquivo em swf e PDF Interativo – por página 
R$ 127,65  0,5  

VALOR TOTAL É IGUAL A SOMA DA COLUNA (C)                                                             4,0  

 
III) Os preços ofertados são justos e certos, e não sofrerão qualquer tipo de reajuste durante o processo 
licitatório ou nos primeiros 12 (doze) meses de vigência do contrato. 
 
IV) VALIDADE DA PROPOSTA: ______ dias (mínimo de 60 dias). 
 
 
 
 

Curitiba, .... de .......................... de 2012. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Nome legível 
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25. ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 
Ao 
SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná 
Curitiba/PR. 
 
 
Ref.:  CONCORRÊNCIA SEBRAE N.º 01/2012 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO SEBRAE/PR 
 
 
 
A Empresa............................................, inscrita no CNPJ sob n.º............................., Inscrição Estadual n.º 
........................, com endereço na rua ........................................, n.º ....... , nesta cidade de............./...., 
propõe a essa entidade a participação no certame licitatório, modalidade concorrência, acima referenciada:    
 
DECLARAMOS QUE: 
 
I) Examinamos cuidadosamente o edital, inteiramo-nos de todos os seus detalhes e com eles concordamos, 
aceitamos todos os seus termos e condições e a eles desde já nos submetemos;  
 
II) Todas as dúvidas ou questionamentos formulados foram devidamente esclarecidos, bem como 
recebemos todos os elementos e informações para cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
 
III) Todas as informações contidas nos documentos de habilitação, nas propostas técnicas e comerciais, 
bem como demais documentos exigidos no presente certame são verdadeiros, sob pena de inabilitação da 
licitante, aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório e enquadramento no crime 
previsto no art. 299 do Código Penal, bem como demais figuras penais aplicáveis ao fato; 
 
IV) Se vencedora deste certame, disponibilizará estrutura física em Curitiba ou região metropolitana, 
durante toda a vigência do contrato, com poderes de decisão, infra-estrutura e equipamentos necessários à 
prestação dos serviços; 
 
V) A declarante não se encontra suspensa de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE. 
 

Curitiba, .... de .......................... de 2012. 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 
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26. ANEXO V – TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

Ref.:  CONCORRÊNCIA SEBRAE N.º 01/2012 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO SEBRAE/PR 

 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
   
 
 

[nome da empresa], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc.), endereço 
completo], inscrita no CNPJ sob o n.º [xxxx], neste ato representada pelo [cargo] [nome do representante 
legal], portador da Carteira de Identidade n.º [xxxx], inscrito no CPF sob o n.º [xxxx], DECLARA, sob as 
penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 
3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e 
vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 
4º do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/06. 
  
 
 
 

Local e Data. 
 

_____________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 
 

 

 

 

 

Observações:  

Esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como ME ou EPP, nos termos da 
LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações;  

A não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como ME ou 
EPP, nos termos da LC nº 123/2006 e alterações, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento 
diferenciado. 
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27. ANEXO VI – MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 
Ao 
SEBRAE/PR - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná - Curitiba/PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa 
..........................................................................................................................., estabelecida na Rua  
............................................................................, n.º ...................., bairro ............................................, 
cidade....................................................................., estado............................................, CNPJ n.º 
............................................................., é nosso fornecedor de (descrever os serviços executados), 
cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou 
produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a 
desabone. 
 
Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
 
 
 

................................../PR, ..... de .................. de 2012 . 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo 
 

OBSERVAÇÃO: Este modelo serve apenas como referência, não sendo obrigatória a apresentação de 
atestado de capacidade técnica idêntico, desde que o atestado apresentado possua todas as informações 
constantes deste modelo e demais informações requeridas neste edital. Este atestado deverá ser 
apresentado em papel timbrado e/ou com carimbo CNPJ do emitente. 
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28. ANEXO VII – TERMO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO 

DE MENOR DE IDADE 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE 
 

 
 
 
 
 
 
Ref.:  CONCORRÊNCIA SEBRAE N.º 01/2012 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DO SEBRAE/PR 
 
 
 
  A Empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________, inscrição estadual ___________, com sede na __________________, CEP _______, na 
cidade de __________, neste ato representada por seu ______________________, brasileiro, (estado 
civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG nº __________, inscrito no CPF sob o nº 
_____________, residente na ________________, CEP _________, na cidade de ___________, declara 
que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não tendo em seu quadro de 
pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. Outrossim, expressa ter 
ciência de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão 
do mesmo. Por fim, declara que presta essas afirmações na forma e sob as penas da Lei. 

 
 
 
 
 

 
................................../PR, ..... de .................. de 2012 . 

 
 
 
 
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
Nome legível 

Cargo 
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29. ANEXO VIII – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO N.º !!!!!!!!!!!/12 

 
 

Contrato de prestação de serviços de editoração de materiais 
didáticos, que entre si celebram, o SERVIÇO DE APOIO ÀS 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ 
- SEBRAE/PR e a XXXXXXXX 

 
 

I. SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PARANÁ - SEBRAE/PR, 
entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de serviço social 
autônomo, com sede na Rua Caeté, n.º 150, no bairro do Prado Velho, em Curitiba, Estado do Paraná, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 75.110.585/0001-00, neste ato representado por seu Diretor de Operações, 
Sr. Julio Cezar Agostini, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º xxxxxxxxx, 
expedida pela SSP/PR, e CPF n.º xxxxxxxx, e por seu Diretor de Gestão e Produção, Sr. Vitor Roberto 
Tioqueta, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º xxxxxxx, expedida pela 
SSP/PR, e CPF n.º xxxxxxxx, ambos residentes e domiciliados em Curitiba/PR, doravante denominado 
CONTRATANTE. 
 
II. !!!!!!!, com sede na rua !!!!!!!, n.º !!!!!!, !!!!!!, !!!!!!!!!, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº !!!!!!!!, neste ato representada por seu !!!!!!!!, sr. !!!!!!!!!!, !!!!!!!, portador da carteira de identidade n.º 
!!!!!!!!, expedida pela SSP/PR, CPF/MF n.º !!!!!!!!!, residente e domiciliado em !!!!!!!/PR, doravante 
denominada CONTRATADA. 
 

DO FUNDAMENTO LEGAL 
Esta contratação decorre de licitação sob a modalidade concorrência, do tipo técnica e preço, nos termos e 
condições do edital de concorrência n.º 01/2012, submetendo-se as partes ao edital, ao Regulamento de 
Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, à legislação aplicável à matéria e às cláusulas aqui 
estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de editoração de materiais didáticos, compreendendo 
o atendimento a necessidade de produção dos itens abaixo descritos: 
 
I. Materiais didáticos impressos: criação de projeto gráfico (layout), digitação, diagramação, layouts e 

mock ups, revisão geral (texto e layout), arte final e acompanhamento de produção gráfica; 
 
II. Material didático em meio eletrônico/digital: criação, desenvolvimento e adaptação de conteúdos de 

materiais didáticos do SEBRAE/PR para mídia eletrônica/digital flip book com finalização em swf para ser 
visualizado em um navegador web e PDF Interativo para ser visualizado no Adobe Reader versão 9 ou 
superior (a apostila digital deverá apresentar recursos como botões interativos, zoom, hyperlinks, transições 
de páginas, inserção de vídeo/áudio e animações, referencias cruzadas entre outras conforme briefing), 
edição de vídeo, programação em flash ou similares e diagramação de telas em Powerpoint, sob a 
coordenação da Unidade de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR; 

 
 
III. Publicações para fins didáticos: projeto gráfico, digitação, diagramação, escaneamento, tratamento e 

aplicação de imagens, revisão geral, layout e mock ups, arte final e acompanhamento de produção 
gráfica; 

 
IV. Ilustração: criação de ilustrações utilizando diversas técnicas de desenho, colorização, mídias e 

softwares de edição de imagens, ilustração, pinturas e 3D, com direitos autorais e de uso irrestrito, 
cedidos para o SEBRAE/PR, a serem incluídos nos materiais didáticos sob a coordenação da Unidade 
de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR; 

 
 
V. Revisão de textos: Revisão de textos dos materiais didáticos e nas publicações para fins didáticos 

(ortografia e gramática): com base no briefing e coordenação da Unidade de Desenvolvimento de 
Soluções do SEBRAE/PR; 
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VI. Copydesk: adequação de linguagem, estruturação de frases, parágrafos e terminologias utilizadas nos 
materiais didáticos e nas publicações para fins didáticos, conforme briefing e coordenação da Unidade 
de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR; 

 
VII. Registro de obras: elaboração, encaminhamento e acompanhamento do registro de obras dos 

materiais didáticos e das publicações para fins didáticos junto ao ISBN (International Standard Book 
Number) e demais órgãos competentes; 

 
VIII. Tradução: tradução dos materiais didáticos e das publicações para fins didáticos para os idiomas 

inglês e espanhol, podendo ser solicitados outros idiomas; 
 
IX. Revisão/correção e arte final: Revisão/correção e arte final (fechamento de arquivo para impressão) de 

materiais já diagramados anteriormente que passaram por atualização de conteúdo (o Sebrae fornecerá os 
arquivos abertos em Adobe Indesign para que possam ser aplicadas as correções/atualizações que forem 
solicitadas). 

 
CLÁUSULA SEGUNDA– DA PRODUÇÃO DOS TRABALHOS 

Será de responsabilidade da CONTRATADA a produção dos trabalhos, objeto deste contrato, por ela 
elaborados. 
 
§ 1º - Se o trabalho de acompanhamento for realizado fora da região metropolitana de Curitiba, as despesas 
de deslocamento e hospedagem da CONTRATADA serão reembolsadas de acordo com Norma Interna do 
SEBRAE/PR.  
 
§ 2º - A produção somente poderá ser realizada após aprovação formal da Unidade de Desenvolvimento de 
Soluções do SEBRAE/PR. 
 
§ 3º - A entrega dos materiais deverá acontecer sempre na sede do SEBRAE/PR, na Rua Caeté, n.º 150, 
Prado Velho, em Curitiba, no horário das 9h30min às 12h e das 13h30min às 18h. 
 
§ 4º - Todo material produzido passará pela aprovação da Unidade de Desenvolvimento de Soluções do 
SEBRAE/PR, podendo não ser aceito, caso a qualidade não atenda os padrões exigidos. 
 
§ 5º - Serão disponibilizados à Unidade de Desenvolvimento de Soluções, após término do trabalho, em 
CD-ROM com backup dos arquivos finalizados abertos em INDESIGN, Power point, Flash ou softwares 
similares) e fechados em PDF. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DAS OBRIGAÇÕES 
Além das demais obrigações declinadas neste instrumento, são obrigações: 
 
I. do SEBRAE/PR: 
a) encaminhar à CONTRATADA os serviços a serem executados, detalhando e prestando todas as 

informações necessárias à execução da tarefa; 
b) solicitar os serviços por e-mail ou pessoalmente, através de briefing contendo o código de débito a ser 

lançado na nota fiscal; 
c) analisar, para fins de aprovação, os projetos apresentados pela CONTRATADA; 
d) conferir os serviços prestados; 
e) conferir a nota fiscal, observando a presença de informações necessárias, as quantidades fornecidas e 

respectivos valores; 
f) notificar a CONTRATADA, formal e tempestivamente, sobre as irregularidades observadas no 

cumprimento do contrato; 
g) realizar os pagamentos à CONTRATADA no prazo estabelecido. 
 
II. da CONTRATADA: 
a) atender às solicitações do SEBRAE/PR, realizando os trabalhos com alto nível de profissionalismo; 
b) apresentar a cobrança no prazo estabelecido, mediante apresentação de notas fiscais;  
c) providenciar para que as notas fiscais dos serviços contratados tragam descrição com indicações claras 

dos serviços prestados para o SEBRAE/PR; 
d) apresentar junto à nota fiscal de cobrança, relatório dos serviços realizados, na forma solicitada pelo 

SEBRAE/PR; 
e) manter em Curitiba ou região metropolitana, durante toda a vigência deste contrato, estabelecimento 

para atender o SEBRAE/PR, com poderes de decisão, infra-estrutura e equipamentos necessários à 
prestação dos serviços.  
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f) comunicar ao SEBRAE/PR, por escrito, qualquer irregularidade na execução deste contrato; 
g) apresentar à Unidade de Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR, layouts em horário comercial, 

salvo negociação antecipada, por e-mail em arquivo JPG ou PDF, ou impresso, em prazo estipulado no 
briefing, de acordo com a complexidade do trabalho solicitado; 

h) executar o objeto do contrato em estrita conformidade com as disposições constantes no edital; 
i) responsabilizar-se integralmente por todo e qualquer dano, prejuízo ou ofensa, que de forma direta ou 

indireta possa resultar ao SEBRAE/PR ou a terceiros, decorrentes dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, por meio de seus empregados, prepostos ou terceiros, independentemente de culpa, 
dolo, imperícia ou negligência, exceto em casos fortuitos ou de força maior contemplados no Código Civil 
Brasileiro, ficando o SEBRAE/PR, de qualquer forma, isento de toda e qualquer reclamação ou 
ressarcimento, bem assim autorizado a reter dos valores devidos à CONTRATADA, aqueles necessários 
para se ressarcir de qualquer pagamento a que se obrigue em razão de tais fatos; 

j) manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

k) apresentar, sempre que solicitado, comprovantes de regularidade para com a Seguridade Social – INSS 
e FGTS; 

l) arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a 
tributos, encargos sociais, contribuições para a Previdência Social, e demais despesas diretas ou 
indiretas; 

m) assumir a defesa do SEBRAE/PR e responder pelos valores de eventual condenação, caso empregado 
ou ex-empregado seu interponha reclamatória trabalhista em face do SEBRAE/PR; 

n) informar ao SEBRAE/PR a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na 
regularidade do contrato; 

o) prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como informar e manter atualizado(s) o(s) 
número(s) de fac-símile, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e o nome da pessoa autorizada para 
contatos; 

p) manter preposto, aceito pelo SEBRAE/PR, no local de execução do objeto, para representá-la na 
execução do contrato. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada pela Unidade de Desenvolvimento de Soluções 
do SEBRAE/PR. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 
O SEBRAE/PR pagará à CONTRATADA os valores previstos no quadro abaixo de acordo com os serviços 
nele descritos: 
 
PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES 
SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO 
(COMPREENDENDO ARTE, TEXTO, 
DIAGRAMAÇÀO, REVISÃO 
GRAMATICAL E ORTOGRÁFICA, LAY 
OUT/MOCK UP) E ACOMPANHAMENTO 
DA PRODUÇÃO. 

VALOR 
MEDIO DE 
MERCADO 

EM R$ 

(A) (B) (C) 

% DE 
DESCONTO 
OFERECIDO 

PESO VALOR 
FINAL (A X B) 

1- Criação de personagem ilustrado + 5 
posições R$ 1.683,33  0,15  

2- Criação de ilustração R$ 443,33  0,15  
3- Criação de projeto gráfico, contendo 
todos os elementos do layout - preço por 
projeto 

R$ 2.150,05  0,5  

4- Revisão de texto (ortografia e gramática) 
- preço por lauda R$ 10,00  0,5  

5- Revisão de texto (ortografia e gramática) 
- preço por tela em flash e power point 

R$ 8,00  0,25  

6- Revisão comparativa - preço por lauda R$ 6,00  0,15  
7- Digitação de texto - preço por lauda R$ 8,00  0,15  
8- Tradução de textos de outro idioma para 
o português e vice-versa (por  lauda) 

R$ 50,35  0,15  

9- Copydesk (por lauda) R$ 31,87  0,15  
10- Desenvolvimento de tela animada em 
FLASH (por tela) R$ 481,82  0,15  

11- Registro de obras (ISBN) R$ 550,00  0,15  
12 – Diagramação de telas em PowerPoint R$ 29,20  0,25  
13- Revisão/correção e arte final (por 
página) R$ 26,20  0,15  
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14 – Edição de Video (hora/ilha) R$ 340,00  0,15  
15- Diagramação - preço por página R$ 36,87  0,5  
16- Diagramação de apostila digital e 
fechamento de arquivo em swf e PDF 
Interativo – por página 

R$ 127,65  0,5  

VALOR TOTAL É IGUAL A SOMA DA COLUNA (C)  
 
§ 1º - Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados pelo IGP-M da FGV, a cada 12 (doze) 
meses de vigência do contrato. 
 
§ 2º - A CONTRATADA deverá encaminhar o pedido de reajuste do contrato para aprovação do 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Os pagamentos serão realizados nos dias 10, 17 e 27 de cada mês, ou no próximo dia útil, mediante 
apresentação de nota fiscal contendo as seguintes informações: 
I. descrição detalhada dos serviços prestados, o seu valor unitário e total, com a dedução dos tributos 
devidos; 
II. data da realização dos serviços; 
III. número do contrato; 
IV. cidade em que os serviços foram prestados; 
V. código orçamentário do SEBRAE/PR, fornecido pelo solicitante do serviço; 
VI. data de emissão da nota; 
VII. banco, número da agência e conta-corrente para depósito do pagamento. 
 
§ 1º - A entrega da nota fiscal deverá ser negociada com o gerente da unidade atendida pelo contrato. 
 
§ 2º - As notas fiscais em desacordo com o exigido no caput não serão pagas até que a CONTRATADA 
providencie sua correção ou substituição, não ocorrendo neste caso, qualquer alteração no valor a ser pago 
pelo SEBRAE/PR. 
 
§ 3º - As notas fiscais devem vir acompanhadas de comprovantes de regularidade para com a Seguridade 
Social – INSS e FGTS, quando solicitado pelo CONTRATANTE. 
 
§ 4º - Quando a CONTRATADA prestar informações bancárias incorretas que impossibilitem a realização 
do pagamento, o SEBRAE/PR descontará do valor do mesmo as despesas que venha a ter em virtude do 
erro. 
 
§ 5º - O SEBRAE/PR não efetuará pagamentos de faturas ou duplicatas que tenham sido colocadas em 
cobrança ou descontadas em bancos, e não se responsabilizará pelo pagamento de parcelas contratuais 
operadas pela CONTRATADA junto à rede bancária. 
 
§ 6º - Não haverá reembolso para deslocamentos ou demais despesas não autorizadas pela Unidade de 
Desenvolvimento de Soluções do SEBRAE/PR. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas com a execução deste contrato correrão por conta de diversos códigos orçamentários, ficando 
a discriminação do código orçamentário vinculada ao projeto para o qual sejam demandadas as 
solicitações. 
 
§ 1º - O valor orçamentário destinado a essa contratação é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para 
cada 12 meses de vigência do contrato.  
 
§ 2º - A estimativa de valor prevista no parágrafo anterior constitui-se em mera previsão, não estando o 
SEBRAE/PR obrigado a realizá-la em sua totalidade e não cabendo à CONTRATADA o direito de pleitear 
qualquer tipo de indenização. 
 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA 
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante a assinatura de termos aditivos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 
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O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou unilateralmente por qualquer uma das 
partes, devendo, neste caso, ser feita a denúncia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
§1º - Constituem motivos para rescisão deste contrato: 
I. o seu inadimplemento total ou parcial; 
II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
III. a lentidão no seu cumprimento; 
IV. o atraso injustificado no início da execução; 
V. a paralisação da execução, sem justa causa e prévia comunicação ao SEBRAE/PR; 
VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no 
contrato; 
VII. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
IX. a decretação de falência; 
X. a dissolução da sociedade; 
XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
XII. a supressão, por parte do SEBRAE/PR, do objeto, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato além do limite permitido; 
XIII. a suspensão de sua execução, por ordem escrita do SEBRAE/PR, por prazo superior a 120 (cento 
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda 
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 
previstas, assegurado à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento 
das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 
XIV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo SEBRAE/PR decorrentes de 
serviço, ou parcelas deste, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
XV. a não liberação, por parte do SEBRAE/PR, de área e local para execução do serviço, nos prazos 
contratuais; 
XVI. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 
 
§ 2º - Anteriormente à rescisão, será assegurado à CONTRATADA a possibilidade de exercer o 
contraditório e a ampla defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da denúncia. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
Em caso de inexecução total ou parcial do presente contrato, o SEBRAE/PR, garantida a prévia defesa, 
poderá aplicar à CONTRATADA, as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa de 10% sobre o valor do pedido descumprido; 
III. multa por dia de atraso de 2% sobre o valor do pedido; 
IV. suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema Sebrae, por até 2 (dois) anos. 
 
§ 1º - As multas serão descontadas dos pagamentos da CONTRATADA, ou recolhidas diretamente ao 
caixa do SEBRAE/PR, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de sua comunicação. 
 
§ 2º - Será assegurado à CONTRATADA o direito de apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da notificação do inadimplemento contratual. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA CESSÃO 
Este contrato deverá ser executado diretamente pela CONTRATADA, vedada sua cessão ou 
subcontratação sem a autorização expressa do SEBRAE/PR. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TOLERÂNCIA 
A tolerância ou qualquer concessão feita por uma das partes de forma escrita ou verbal não implica em 
novação ou alteração contratual, constituindo-se em mera liberalidade das partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NULIDADE 
A nulidade de qualquer uma das cláusulas deste contrato não implicará em nulidade das demais. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleito o foro de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste 
instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que produza seus efeitos legais. 
 
Curitiba, !!!! de !!!!!! de 2012. 
 

SEBRAE/PR 
 

JULIO CEZAR AGOSTINI  VITOR ROBERTO TIOQUETA 
Diretor de Operações  Diretor de Gestão e Produção 

 
CONTRATADA 

 
   
   

 
Testemunhas: 

 
  
CPF n.º CPF n.º 
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30. ANEXO IX – REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E DE CONTRATOS DO SISTEMA SEBRAE 

 
 
(RESOLUÇÃO CDN n.º 213/2011, publicada no D.O.U. de 26/05/2011) 
 
ESTE REGULAMENTO DEVERÁ SER RETIRADO DO PORTAL DO SEBRAE/PR, MESMO LOCAL 
ONDE FOI RETIRADO ESTE EDITAL. 
 
www.sebraepr.com.br no link “licitações” 
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31. ANEXO X – BRIEFING I – PROJETO GRÁFICO 

 
DESCRIÇÃO GERAL:  
 
Este material faz parte das Soluções Sebrae PR e será disponibilizado para todos os clientes, tanto para 
download e visualização em nosso Portal web como impresso. 
 
FORMATO: 
 
A licitante deverá apresentar uma proposta de projeto gráfico e diagramação (miolo e capa) de 1 apostila 
didática com fechamento para impressão e 1 apostila digital (flip book) com finalização em swf para 
visualização em um navegador da web e PDF Interativo conforme o briefing a seguir. A proposta deverá ser 
entregue nas seguintes versões: 
 
Apostila impressa: 
Formato: 205mm x 275mm 
Miolo: 4x4 cores 
Capa: 4x0 
Acabamento: espiral 
 
Apostila Digital:  
Os arquivos (swf e PDF Interativo) deverão ser entregues em mídia eletrônica (CD), em duas pastas com a 
seguinte nomenclatura: SWF e PDF Interativo. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
Para a apostila impressa considerar as indicações em vermelho para produção das ilustrações e ajustes 
nas páginas onde serão inseridos os vídeos e animações em flash, que serão necessários para manter a 
unidade das 3 versões.  
 
Para a apostila digital manter o padrão utilizado na apostila impressa considerando as indicações em 
verde que se referem à inserção de vídeos e animações. A apostila digital deverá apresentar recursos como: 
 
-Botão em todas as páginas para voltar para o início da apostila  
-Recurso de zoom 
-Sumario com hyperlinks para as páginas conforme títulos 
-Transição animada de páginas (flip book) 
-Inserção de vídeos conforme solicitação em verde 
-Inserção de animações conforme solicitação em verde 
-Deverá apresentar botão com a opção de impressão do arquivo. 
 
Para a apostila PDF Interativo manter o mesmo padrão da versão digital e impressa. O PDF interativo deverá 
apresentar recursos como: 
 
-Botões interativos para: o avanço e retrocesso de páginas, voltar para o início,  
-Sumario com hyperlinks para as páginas conforme títulos 
-Inserção de vídeos conforme solicitação em verde 
-Inserção de animações conforme solicitação em verde 
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Coordenação Técnica do Desenvolvimento 
 
 
Autoria 
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Apresentação 

 
Bem-vindo (a)! 
 
Esse workshop foi planejado para complementar o Workshop I e fornecer os recursos adicionais 
para que o empresário do varejo interprete adequadamente as informações que os indicadores lhe 
fornecem e possa tomar decisões mais seguras na gestão do seu negócio. 
 
O desenvolvimento de hábitos no uso de indicadores e de coleta e interpretação de informações 
tende a ampliar a compreensão do empresário sobre o mercado em que atua e o estimula a 
consumir informação do seu segmento com mais regularidade. 
Ao fazer isso, o Planejamento Estratégico da empresa passa a ser algo natural, mais fácil de ser 
elaborado e com muito mais possibilidades de acerto. 
 
O Sebrae está empenhado em fazer com que  o termo “Planejamento Estratégico” não seja 
associado a complicados procedimentos que só as multinacionais são capazes de fazer, mas 
apenas um saudável exercício de análise, interpretação e condução do seu negócio de acordo 
com o que você vê na sua empresa e no mercado. 
 
E como todo exercício, quanto mais você treina, melhor ficará sua Visão e sua Gestão. 
 

Competência Geral do Workshop 

Esse workshop tem como finalidade desenvolver competências para que os participantes possam 
interpretar os resultados de Indicadores de Desempenho e, com base neles, tomar decisões na 
gestão das estratégias da empresa. 
 

Mensagem ao Facilitador: 

Espera-se que os participantes deste segundo workshop tenham estado no primeiro. Portanto, os 
conteúdos apresentados neste material são mais voltados para dar suporte e referências ao seu 
trabalho do que conteúdos para o participante. 

Supomos que você poderá defrontar-se com um grupo de participantes que tragam grande 
volume de material para análise e, nesse caso, boa parte deste conteúdo será dispensável. 
Mas também pode ocorrer que os participantes tragam poucos ou quase nenhum subsídio e, 
neste caso, o presente material pode ser valioso na condução do workshop. 

Há também aqui a intenção de oferecer-lhe algumas alternativas de interpretação e/ou atividades 
para o evento. 
Isso quer dizer que, diferente do Workshop I ou de todos os cursos convencionais, neste 
Workshop as atividades são determinadas muito mais pelo que os participantes trazem ou 
demandam do que por estruturas pré-determinadas, o que pode ser mais desafiador para você, 
mas também muito gratificante. 

Bom trabalho e sucesso!! 

 

Conteúdos 

1 – Apresentação do Workshop 
2 – Sensibilização para o tema 
3 – Trabalho com os casos e dados trazidos pelo grupo 
4 – Você é o consultor 

Carga horária: 

4 horas 
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Recomendações Importantes 

Chegue ao local do curso com antecedência.  

Certifique-se que o local está adequado e que os equipamentos necessários (flip-chart, pincéis 
atômicos, retroprojetor ou datashow) estão disponíveis e funcionando a contento. 

Verifique se os materiais (apostilas, pastas, rascunhos e canetas) estão em número suficiente 
para a turma. 

Confira a disponibilidade e quantidade dos materiais necessários para as atividades previstas. 

Receba os participantes de forma cortês e convide-os para se acomodarem. A integração inicial 
do educador com o grupo é fundamental para o desenvolvimento do curso. 

Certifique-se que os participantes assinaram a lista de presença e retiraram seu material (crachá, 
apostila e pasta completa). 

Estabeleça um contrato de convivência com o grupo, definindo as regras para tolerância de 
atrasos, intervalos, uso de celulares e quaisquer outras atitudes que possam prejudicar o 
andamento das atividades. 

 
 

Lista de Equipamentos e Materiais 

 

Flip-chart com 20 folhas; 

Retroprojetor ou data-show com computador; 

Jogo de Transparências do Educador ou CD do Educador; 

9 pincéis atômicos: 3 pretos, 3 azuis e 3 vermelhos; 

Crachás; 

Pastas completas (com bloco e caneta) para cada participante; 

Manual do Participante; 

Lista de Presença; 

Avaliação do curso; 

Certificados para os participantes; 
 
 
 
 
  



Planejamento do Workshop 

Competências: 
Esse workshop tem como finalidade desenvolver competências para que os participantes possam 
interpretar os resultados de Indicadores de Desempenho e, com base neles, tomar decisões na 
gestão das estratégias da empresa. 
 
 

Temas Estratégias Recursos Tempo 

1. Apresentação do Workshop � Apresentação 
Oral 

� Transp. T1 e T2 10min 

2. Sensibilização para o tema � Painel de 
discussão 

� Transp. T3 e T4 10min 

3. Trabalho com os casos e dados 
trazidos pelo grupo 

� Atividade em 
Painel 

� Informações do 
grupo, flip-chart 
ou quadro branco. 

160min 

4. Você é o consultor � Atividade em 
grupos. 

� Material do 
Participante 60min 

 
  

Inserir vídeo 1 

 
 
 

 
Assista ao Vídeo 1 

 

Inserir um quadro para compor a página e manter a 
unidade com a versão digital com o seguinte texto: Assista 
ao Vídeo 1 



 

Apresentação do Workshop 

Tempo 
10 minutos 

Material 
Transparências T1 e T2 

Procedimentos 

1) Apresente o objetivo geral do workshop, esclarecendo a importância de se ter informações 
adequadas sobre a evolução das vendas numa empresa comercial. 

 

 
 
 

 
 

Slide show sob comando do 
usuário (slide 1 e 2) 



Sensibilização para o tema  

Tempo 
10 minutos 

Material 
Transparência T3 e T4 

Procedimentos 
1) Apresente a transparência e promova discussão sobre a frase, relacionando-a com o tema a 
ser tratado. Por exemplo, pergunte aos participantes o seguinte: 
- Quem aplicou os Indicadores Apresentados no Workshop I? Quais indicadores foram aplicados? 
Escreva no quadro ou flip-chart os Indicadores que vão sendo mencionados e anote ao lado 
quantos participantes os aplicaram. Isso orientará a sua explanação a seguir. 
 
Questão para discussão: 
- Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram ao coletar as informações ou 

aplicar os indicadores? 
- Que conclusões tiraram de vossas apurações? 
 

 
 
 

 

Slide show sob comando do 
usuário (slide 3 e 4) 
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REFERÊNCIAS PARA TRABALHAR OS RESULTADOS 
Informações ao Facilitador: 
 
Os quadros e informações a seguir são mero apoio ao seu trabalho. Use essas 
informações para discorrer sobre elas com o grupo. 
 
Estimule o grupo a PENSAR JUNTO. Não se coloque na ariscada posição de ter 
respostas para tudo. Especialmente porque alguns empresários tendem a não aceitar que 
um consultor que nunca foi comerciante ou não conhece seu ramo venha lhe dizer como 
fazer o seu trabalho. (criar e inserir uma Ilustração aqui) 
 
Se você puder LEVAR O GRUPO A CONCLUIR será muito mais eficaz do que se você 
der respostas prontas. 
Quanto mais os participantes tiverem “insights” sobre o seu negócio, melhor será sua 
avaliação como consultor, porque foi você que os levou a PERCEBER. (criar e inserir uma 
Ilustração aqui) 
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hipóteses de resultados e possíveis interpretações 

SITUAÇÃO: CAUSAS PROVÁVEIS: 

INDICADOR: TAXA DE CONVERSÃO 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

O trafego de pessoas 
na loja é igual ou maior 
que o dos 
concorrentes, mas a 
Taxa de Conversão é 
igual ou menor 

Você e/ou seus vendedores são 
pessoas muito populares e 
queridas no bairro ou na região. 
Mas tem mais conversa social do 
que negócios na sua loja. 

Mudar vosso comportamento pode espantar as pessoas e você perderá seus “amigos” sem ganhar clientes. O ideal é 
você e sua equipe fazerem um bom treinamento de técnicas de vendas para aprenderem a conduzir as relações de 
modo mais comercial. Uma pequena reforma na loja também pode ajudar muito. Melhorias na exposição de produtos, 
iluminação, arejamento de espaços, renovação de mercadorias e outras medidas que façam com que a atenção dos 
seus visitantes se volte mais para a loja do que para você e sua equipe. Assim eles passarão de visitantes a clientes. 

A variedade de produtos dos 
concorrentes é maior / mais bem 
planejada que a sua, mas seus 
vendedores são mais conhecidos. 

Novamente sua loja está com mais cara de “clube social” do que de estabelecimento comercial. As orientações acima 
são válidas, mas, além disso, você precisa renovar seus estoques. 
Talvez seja o caso de aplicar uma breve pesquisa para saber o que sua clientela gostaria de encontrar em sua loja. 
Além disso, uma visita a outras lojas (da região e se possível de outras regiões) pode ajudar muito a você melhorar sua 
visão do negócio. 

Sua variedade de produtos é boa, 
mas está mal organizada ou 
sinalizada 

Aspectos como Organização, Sinalização e Limpeza são fundamentais para que as pessoas encontrem o que querem 
e até o que não tinham pensado em comprar. Você pode até achar que tem tudo o que seus clientes desejam. Mas se 
eles não encontram ou tem que ficar perguntando, provavelmente comprarão menos do que poderiam comprar. Reveja 
esses aspectos. 

Seus vendedores são bons de 
papo, mas ruins de venda. 

A primeira medida não é com sua equipe, não. É com você, que precisa participar de um curso de gestão e liderança e 
um curso na área de RH para aprender a recrutar, selecionar e treinar seus vendedores. Depois disso, talvez seja o 
caso de mandar sua equipe fazer cursos também. 

Sua loja é uma extensão da sua 
família. 

Problema que exigirá muita determinação, firmeza e ao mesmo tempo, habilidade e diplomacia. Seus vendedores são 
seus parentes? Seus visitantes mais frequentes são familiares e amigos? Você precisará começar a profissionalizar a 
empresa. Tem dois caminhos, ambos difíceis, mas não impossíveis: 
1 – Colocar todos os parentes envolvidos no negócio para fazer alguns treinamentos. (Consulte a relação de títulos e 
agenda do Sebrae para fazer estas recomendações). 
2 – Substituir gradativamente os parentes por profissionais contratados, especialmente nos cargos que tiverem contato 
com público. 
Em ambos os casos, uma conversa com seus familiares é fundamental. É preciso explicar a eles que a presença de 
parentes no estabelecimento comercial pode constranger clientes que acabam se sentindo invasores, pois a loja tem 
mais cara de casa de família do que de comércio. 
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SITUAÇÃO: CAUSAS PROVÁVEIS: 

INDICADOR: TAXA DE CONVERSÃO (CONT.) 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

Taxa de Conversão 
baixa e trafego mais 
baixo que os 
concorrentes. 
Pouca gente entra e 
menos ainda compra. 

Sua loja envelheceu. Você precisa reinventar sua empresa. Provavelmente sua loja não acompanhou as mudanças do seu segmento. Se os 
seus concorrentes estão em melhor situação que você é preciso saber o que faz os clientes irem até eles. Busque 
respostas para perguntas como: 
Há fatores de moda (ou modismo) que fazem com que eles sejam mais “badalados” do que você? 
Eles têm produtos mais atuais? Os serviços deles são melhores que os seus? 

O seu ponto comercial não é 
mais tão bom quanto no passado. 

Aí não tem jeito. Você terá que mudar seu estabelecimento de lugar. 
Há alguns casos em que uma renovação funciona. Estabelecimentos em localizações aparentemente desfavoráveis em 
várias partes do Brasil viraram sucesso. Mas isso não é regra, é exceção. 

 

SITUAÇÃO: CAUSAS PROVÁVEIS: 

INDICADOR: TICKET MÉDIO 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

Ticket Médio razoável, 
mas nunca aumenta. 

Você vende commodities e as 
pessoas só compram o que 
precisam. 
Ex.: Loja de Materiais de 
Construção ou Mat. Elétrico. 

Mesmo para quem só vai comprar o que saiu prá comprar, há estratégias para vender um pouco mais. Claro que se 
alguém precisa de 500 tijolos não vai comprar 520 ou 550. Não há o que fazer com os restantes. Mas quem trabalha 
com construção ou está em fase de construir tem outras necessidades que podem ser lembradas pela forma de 
Exposição e Sequência de mercadorias. Quem vai lidar com tijolos precisa de prumo, nível, pá, etc. Onde estão esses 
itens em sua loja? 
A forma de exposição estimula a memória do cliente? Há displays promocionais e materiais de sinalização adequados? 

Os itens de baixo preço não 
estão adequadamente expostos. 

Num supermercado é comum você encontrar vários itens pequenos à venda, ao lado do caixa. As vezes você até pega 
algum. Eles estão lá justamente pra você aumentar o ticket médio do supermercado. Reveja a exposição de seus itens 
de baixo preço. 
Reveja também seu mix de produtos. Pode ser que agregando alguns novos produtos você aumente suas vendas 
substancialmente. Faça inicialmente alguns testes para não empatar muito dinheiro e lembre-se: pergunte aos seus 
clientes se encontram tudo o que precisam. 

Seus vendedores só vendem o 
que os clientes pedem. 

Temos aqui uma situação em que uma campanha de incentivo é bem-vinda. Mas o ideal é fazer uma campanha de 
“auto-superação” e não de competição. Colha o Ticket Médio por Vendedor e ofereça um prêmio para aqueles que 
superarem seu Ticket em 5%. Se todos superarem, melhor ainda. 
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SITUAÇÃO: 
CAUSAS 
PROVÁVEIS: 

INDICADOR: ÍNDICE DE POSITIVAÇÃO 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

o Índice de Positivação 
de um de seus vende-
dores é mais baixo que 
o dos colegas e os 
valores vendidos são 
iguais ou menores. 

Inadequação para o 
cargo. 

Primeiro reflita sobre quais foram os critérios que você usou para admiti-lo. Se não teve critério algum, além do fato que “achava” 
que ele daria certo porque é simpático e se expressa muito bem, certamente você pode ter feito uma contratação ruim. Mas antes 
de demiti-lo procure ter uma conversa franca com ele. Trate de saber como ele se sente na função e verifique se há, da parte dele, 
interesse em preparar-se melhor. Se detectar acomodação ou falta de interesse, não tenha dúvidas em dispensá-lo. 
Independente dessas medidas faça você ao menos um treinamento na área de RH para adotar critérios mais aprimorados de 
recrutamento e seleção. 

Desmotivação O desempenho desse vendedor já foi melhor anteriormente? Sempre foi menor, mas faz pouco tempo que ele está trabalhando com 
você?  De qualquer modo, vale novamente a conversa franca com o profissional. Procure saber se há algo na vida pessoal que 
afeta seu estado de ânimo e, consequentemente, suas vendas. Mas cuidado para não virar “paizão” ou “mãezona” e acabar 
cronificando a situação. Assegure-lhe que você está disposto a ouvir e procurar ajudar, mas que ele tem que corresponder com sua 
parte no trabalho. Para fases emocionalmente difíceis de vendedores algumas medidas podem ajudar a atravessá-las: 
a) Antecipação de férias se for um problema de ordem familiar que exija atenção. De nada adianta o profissional ficar atrás do 
balcão e com a cabeça em casa. Não prestará atenção às demandas dos clientes, perderá vendas e isso acaba contribuindo para 
aumentar o problema. 
b) Antecipação do 13º ou empréstimo com desconto parcelado no seu salário se o problema for de ordem financeira. Claro que esta 
é uma situação delicada que só se viabiliza se for um colaborador confiável e com algum tempo de casa. Mas às vezes, mesmo 
para um iniciante pode valer a pena correr algum risco, desde que o valor não seja muito grande e sua expectativa seja muito boa 
com relação ao seu desempenho futuro. Avalie com cuidado 

Inadequação para os 
produtos. 

Há vendedores que vão maravilhosamente bem com algumas linhas de produtos e pessimamente com outros, numa mesma 
empresa.  Em livrarias é comum encontrar vendedores que adoram vender romances mas não gostam de livros técnicos, por 
exemplo. Em autopeças há os que adoram a venda de acessórios e odeiam a venda peças, e vice-versa. Achar que “o bom 
vendedor vende de tudo” é um engano frequente e, geralmente, uma condenação ao fracasso. Verifique se não seria o caso de, ao 
invés de ter todos os vendedores vendendo tudo, setorizar sua loja. Você poderá tirar de cada colaborador o que ele tem de melhor. 
Eles ganharão mais e você também. 

Índice de Positivação 
mais baixo, mas 
valores mais altos. 

Questão de estilo. Pelo menos a princípio não há correções a fazer aqui. Se seu vendedor vende para um cliente o valor que os outros precisam de 
três ou quatro clientes para vender, provavelmente ele aproveita muito melhor cada contato embora, é claro, atenda menos clientes 
porque dedica mais tempo a cada um.  
Dependendo do tipo de negócio, este vendedor pode até ser mais adequado que os outros. 
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SITUAÇÃO: CAUSAS PROVÁVEIS: 

INDICADOR: TICKET MÉDIO POR VENDEDOR 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

Ticket médio baixo, 
porém regular e 
frequente. 

Questão de estilo. É o contraponto do estilo anterior. Ideal para negócios onde os artigos à venda são numerosos e de pequeno valor ou na 
venda que commodities. As vendas de um profissional assim podem ser, em valores finais, iguais ao do vendedor 
descrito anteriormente.  

Superficialidade no atendimento. A definição de superficialidade só se aplica se o seu negócio tem um tráfego razoavelmente grande de pessoas, mas 
um vendedor se limita a atender aos pedidos sem fazer qualquer esforço de venda adicional. Neste caso teríamos um 
vendedor que vende com frequência por causa do tráfego, mas não por esforço próprio. Verifique se é o caso de falta de 
treinamento antes de definir que se trata de inadequação. 

 

SITUAÇÃO: CAUSAS PROVÁVEIS: 

INDICADOR: INSATISFAÇÃO DE CLIENTES 

ALTERNATIVAS DE CORREÇÃO: 

Insatisfação aumentou 
recentemente, sem que 
tenha ocorrido alguma 
mudança na equipe ou 
no mix de produtos 

Algum concorrente seu está 
oferecendo mais variedade ou 
novidades que você. 

Visite a concorrência, faça uma pesquisa junto aos seus clientes mais frequentes, converse com os clientes mais 
próximos de você, procure descobrir em que você e/ou sua loja pode ter ficado desatualizada em relação aos 
concorrentes mais próximos. 

Seu ramo de atuação está em 
declínio. 

Se a insatisfação ocorre com sua loja e TAMBÉM com os concorrentes, provavelmente seu ramo de atuação está em 
declínio. Fenômenos semelhantes ocorreram na década de 60 quando os primeiros supermercados chegavam às 
cidades de porte médio e à vários bairros de cidades grandes. A maioria de mercearias, empórios e quitandas fechou. 
Sobreviveram as que se especializaram. Gradativamente é o que já está acontecendo há alguns anos no ramo de 
açougues. Permanecem os que encontram algum forte diferencial. Acontece com centenas de borracharias desde a 
chegada dos pneus sem câmara, deixando hoje um movimento que não chega a ser 30% do que tinham no passado. 
Os caminhos de correção são claros: 
1 – Especialização – Vender algo ou prestar um serviço específico. Vender latarias e vinhos, artigos e acessórios para 
churrascos e festas, fazer serviços de recuperação, restauração, etc. 
2 – Agregar novos produtos / Serviços – Continuar vendendo os mesmos produtos e serviços anteriores, porém 
oferecendo novos produtos e serviços. Os antigos aos poucos poderão desaparecer. 
3 – Mudar de ramo – Mais radical, mas às vezes o único caminho, especialmente se os dois anteriores forem inviáveis. 

 



 
 

Você é o Consultor 

Informações ao Facilitador: 

Este conjunto de casos tem a finalidade de preencher parte do tempo do workshop, 
exclusivamente se ocorrer de os participantes trazerem poucas informações para trabalhar 
ou se forem em número tão reduzido que os conteúdos trazidos são trabalhados em menos 
tempo do que o previsto. 

De qualquer forma, supõe-se que se este workshop tem quorum mínimo para ocorrer, você 
terá em sala pessoas que se interessaram por fazê-lo e que, ao menos em tese, vêm com 
material e anotações para apresentar e discutir. 

Caso não sobre o tempo para esta aplicação recomende-a como “lição de casa”, para ser 
feita entre os sócios ou o empresário e seu gerente. 
 

Tempo 
60 minutos 

Material 
Manual do Participante. 

Procedimentos 
1) Organize grupos de 4 a 6 participantes e peça que leiam os casos propostos, discutindo-
os em grupo e respondendo, por consenso, as questões ao final de cada caso. 
2) Ao final do trabalho, comece por um grupo pedindo que apresente as respostas apenas 
para o caso 01. Peça aos demais grupos para também falarem que soluções deram ao caso 
01. Em seguida peça a outro grupo para apresentar as soluções do caso 02, pedindo o 
mesmo aos demais grupos logo após. Desta forma se evita que um grupo fique sempre por 
último na apresentação de suas respostas. 
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VOCÊ É O CONSULTOR – ESTUDO DE CASOS 
 
CASO 01 – ONDE ESTÃO MINHAS VENDAS? 
 
Uma segunda feira como outra qualquer. A loja foi aberta pela Rita, gerente, e logo 
chegaram a Márcia, a Mirna e a Malu. As três vendedoras. Uma rápida olhada pelo 
espaço para checar algo fora do lugar que tivesse sido esquecido no sábado, 
shopping ainda sem gente nos corredores, um pulo até o café para ajudar a 
“despertar os neurônios”. Primeiro a Rita e uma das meninas, depois as outras duas. 
 
A rotina de uma loja de lingerie de qualquer lugar. Entretanto, no decorrer da semana 
a Rita achou que alguma coisa estava diferente. Chegou a comentar com Dona 
Odete, a proprietária, que achava que o movimento estava caindo um pouco. Os 
números pareciam mais fracos que de costume. Não muito, mas dava prá notar. 
Dona Odete passava pela loja quase todos os dias, a caminho de outra que tinha 
fora do shopping, no centro, mais antiga e conhecida. 
 
Na semana seguinte as vendas não foram muito diferentes. E Rita voltou a comentar 
com Dona Odete que lhe perguntou se havia algo diferente no shopping, se tinha 
chegado alguma loja nova ou se as vendedoras não estavam cumprindo seu papel 
adequadamente. 
Rita afirmou que não havia chegado nenhuma nova loja e que não notara diferença 
no comportamento das meninas. 
 
Na terceira semana Rita notou que as meninas começavam a sentir a queda nas 
vendas e desanimar-se. Mas havia muita coisa prá fazer e Rita apenas falou 
rapidamente que era uma fase e logo passaria. Mas o desânimo estava abatendo as 
três. E começava a preocupar a Rita também. 
(compor este estudo de caso com ilustrações) 
- // -  
 
O que Rita deveria fazer? Há algum indicador ou procedimento recomendado para 
esta situação? Sugiram e justifiquem. 
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CASO 02 – porque lá vende mais que aqui? 
 
Numa cidade do interior, conhecida por suas fabricas de roupas de cama, mesa e 
banho, há um centro comercial com muitas lojas. 
São aproximadamente seis ruas, sendo uma principal duas paralelas e três 
transversais cheias de estabelecimentos comerciais. 80% deles vende, é claro, 
roupas de cama, mesa e banho. Fora alguns poucos itens complementares todas 
vendem mais ou menos as mesmas coisas. O diferencial fica por conta de itens 
como almofadas, toalhinhas de mão bordadas, cortinas ou conjuntos para cozinha. 
 
Como a maior oferta de trabalho na cidade está nesse ramo, todos têm vendedoras 
mais ou menos iguais em termos de competência e experiência no ramo. Várias 
delas já trabalharam ao menos em duas empresas no ramo. As vezes estão no 
terceiro empregador no mesmo setor, vendendo as mesmas coisas. 
 
As lojas são de tamanhos semelhantes, variando apenas no layout, em umas com 
um pouco mais de frente e em outras, mais alongado para dentro. 
 
O ticket médio de quase todas é de R$ 68,00, exceto na véspera do dia das mães e 
do Natal. 
 
Numa das lojas, no entanto, o ticket médio está em R$ 46,50 há cinco meses e não 
sai disso, preocupando muito o empresário que não sabe o que fazer. 
(compor este estudo de caso com ilustrações) 
 
- // - 
 
Discuta com seus colegas de grupo e registre pelo menos três motivos que podem 
determinar uma diferença como essa e, para cada um dos motivos apontados, quais 
seriam as medidas adequadas na opinião do grupo: 
 
 
 
 
 
 
  



Informações ao Facilitador: 

Caso 01 – Um aspecto importante e revelador aqui é que no shopping de fato não entrou 
nenhuma nova loja. Mas já havia uma concorrente, em outro andar, à qual não se dava 
importância por ser tradicionalmente mais fraca. Mas passou por uma revitalização e deixou 
de ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 02 – Há muito mais do que apenas três fatores que podem determinar uma diferença 
de ticket médio em relação a concorrentes. Aqui vão alguns deles:  
1. Desmotivação decorrente de um clima interno desfavorável. 
2. Promoção recente ao cargo de gerência, de alguém não reconhecida pelos colegas como 

a mais preparada para a função. 
3. Inexistência de mecanismos de incentivo, além do salário normal e comissões, 

especialmente se houver tais incentivos na concorrência. 
4. Contratação de vendedoras rivais em trabalhos anteriores. 
5. Ausência frequente do empresário sem que alguém seja percebido pela equipe como o 

“cabeça” do negócio” em seu lugar. 
6. Estado geral de manutenção / conservação do estabelecimento abaixo dos padrões 

adequados ou inferiores ao dos demais estabelecimentos da região. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserir um quadro para compor a página e manter a 
unidade com a versão digital com o seguinte texto: Assista 
ao Vídeo 2 

Inserir vídeo 2 

 
 
 

 
Assista ao Vídeo 2 

 

Inserir ao final da apostila a 
animação em flash que foi 
produzida a partir do 
briefing no anexo XI 
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32. ANEXO XI – BRIEFING II – PRODUÇÃO EM FLASH 

Briefing para desenvolvimento de apresentação em FLASH 

• Criação de layout  

• Tela de abertura identificando curso. 

• Menu de navegação com miniaturas das telas.  

• Paginação nas telas conforme o usuário for avançando a apresentação. Ex. ( 1 de 10, 2 

de 10...).  

• Animação de transição entre telas. As animações devem ser variadas para não ficar 

repetitivo, no mínimo 5 ou 6 modelos de transição.  

• Controle através das setas e/ou outros para entrada de textos e tópicos dentro de uma 

mesma tela conforme descritivo. 

• Todas as telas deverão apresentar: menu com miniaturas das telas para que o usuário 

possa ter acesso rápido a outras telas; controle  de navegação “próxima/anterior” para 

que o usuário possa avançar para outra tela ou retornar a  tela anterior;  

Conteúdo a ser desenvolvido em flash: 
Tela de abertura animada deverá conter: 

-Nome do curso 

-Menu com miniaturas das telas, para que o usuário possa ter acesso rápido à telas específicas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Para próxima tela transição animada 

-Entrada de conteúdo animado 
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Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título e entrada de conteúdo (sem comando do usuário). 

 
 

Para próxima tela transição animada. 

-Entrada de texto (sem comando do usuário). 

 
-Para próxima tela transição animada, entrada do título animada. 

-Entrada de texto da primeira coluna sob comando do usuário 

-Entrada de texto da segunda coluna sob comando do usuário 
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Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título animada 

-Entrada de conteúdo animado, com os títulos das duas colunas, seguidas das setas (sob 

comando do usuário) e na sequencia entrada dos textos das dua colunas (sob comando do 

usuário) 

 
 

 

 

 

 

Para próxima tela transição animada. 

-Animação do infográfico: entrada do título e cada um dos itens seguindo a ordem 

apresentada, sob comando do usuário. 
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Para próxima tela transição animada, entrada de conteúdo animado e manter o conteúdo 

estático (sem controle do usuário). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Para próxima tela transição animada 

-Entrada de título (sem comando do usuário) 

-Entrada de texto (sem comando do usuário) 
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Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título e conteúdo (sem controle do usuário). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para próxima tela transição animada e conteúdo animado, entrada do título seguido do texto, 

item por item. 
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Para próxima tela transição animada, entrada de título e conteúdo (sem controle do usuário). 

 
Para próxima tela transição animada e conteúdo animado 

-Entrada do título  

-Entrada do texto, conforme numeração (sob comando do usuário). 

 
Para próxima tela transição animada  

-Entrada do título 

-Entrada do texto da primeira coluna sob comando do usuário. 

-Entrada do texto da segunda coluna sob comando do usuário. 

 
-Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título. 
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-entrada dos textos (itens) sob comando do usuário 

 
Para próxima tela transição animada, entrada de título e conteúdo. 

 
 

Para próxima tela transição animada e entrada do texto. 

 
 

Para próxima tela transição animada e entrada do texto. 
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Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título seguido do texto, item por item sob comando do usuário. 

 
 

Para próxima tela transição animada. 
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Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título seguido do texto, item por item sob comando do usuário.

 
 

Para próxima tela transição animada. 

-Entrada do título e texto sem comando do usuário. 

 
 

Para próxima tela transição animada. 

-Entrada do título e texto sem comando do usuário. 

 
 

Para próxima tela transição animada 

-Entrada do título. 
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-Entrada de textos (iten por item) sob comando do usuário. 

-  

 

 

 
 
 


