CONVITE Nº 22/2017

Processo
de
Autorização
Memo Tipo: MENOR PREÇO
nº.210/2016/ASSLICO
Saída: 27/11/2017
Horário: 14:30 horas Recife
Abertura: 04/12/2017
Local: Avenida Cruz Cabugá, nº 767, Santo Amaro, 2º andar – Sala de Licitação, CEP 50040000 - Recife (PE) - Fones 81 3412-8306 / 8307 / 8550 / 8551 – Fax 81 3412-8552
e-mail licitacaoecontratos@pe.sesi.org.br
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional de Pernambuco - Sesi-PE, por
intermédio da sua Comissão de Licitação, torna pública a realização de licitação, sob a
modalidade de convite do tipo menor preço, que será regida por este instrumento convocatório
e seus anexos, bem como pelas disposições contidas no Regulamento de Licitações e
Contratos do Sesi, devidamente publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores
alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, tendo
em vista que o Sesi-PE, não é repartição pública (Federal, Estadual, Municipal) Autarquia,
Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, senão que um Serviço Social autônomo,
de natureza privada e sem fins lucrativos. Dessa forma, as licitações do Sesi não estão
sujeitas a Lei n° 8.666/93 (Licitações e Contratos), mas, apenas ao seu regulamento próprio.
O edital de licitação e seus anexos e o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi poderão
ser consultados ou impressos a partir do endereço http://www.pe.sesi.org.br, na aba
“Licitações”.
1 - DO OBJETO
1.1 - Contratação de empresa especializada do ramo de engenharia, para a escolha da
proposta comercial mais vantajosa de menor preço, pelo regime de Empreitada Global, para
celebração de contrato de execução de serviços de adequação do sistema de proteção e
combate a incêndio e Pânico da Unidade do Sesi em Escada, conforme Termo de Referência
(Anexo I) do Instrumento Convocatório.
2 - DA CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Não poderá participar da presente licitação:
a) Consórcio de pessoas jurídicas.
b) Em cumprimento de penalidade de suspensão temporária de participar em licitações,
imposta por este Departamento Regional e/ou relacionados no Cadastro Nacional das
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) elaborada pela CGU, punidas com suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Portaria nº 516, de
15/03/2010 oficializada pela Carta Circular nº 121/2014-Pres. do Departamento Nacional
do Sesi, em 02 de dezembro de 2014;
c) Declaradas inidôneas, por entidade Sesi de qualquer esfera de nacional;
d) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar.
e) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou
empregados do Sesi/PE;
f) Simultaneamente, pessoa jurídica do mesmo grupo econômico, sociedades coligadas,
controladoras e suas respectivas controladas e empresas cujos sócios, cotistas ou
diretores, sejam as mesmas pessoas de outra que esteja participando desta licitação e
ainda seus cônjuges ou parentes em primeiro grau.
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g) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham
colaborado, de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus
Anexos.
2.2. A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física
devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo II - Carta de
Credenciamento - deste Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser
apresentado à CL fora dos envelopes relacionados conforme previsto neste instrumento.
2.2.1 - No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante deverá entregar
à CL uma cópia do Contrato Social ou instrumento equivalente que comprove a legitimidade de
poderes da pessoa que a tiver assinado, sendo permitida a sua apresentação na forma
conforme previsto neste Instrumento Convocatório.
2.2.2 - Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia
do contrato social e a cópia de documento oficial com foto, não havendo necessidade da Carta
de Credenciamento.
2.2.3. A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar (conforme previsto neste
instrumento convocatório) não impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação
de representante.
2.2.4. O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante,
nem tampouco impede o prosseguimento das fases do certame.
2.3. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões
públicas.
2.4 - As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes – A e B –
lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da
licitação, com os seguintes conteúdos:
Envelope A – Proposta de Preços
Convite Nº 22/2017
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante)
CNPJ DA LICITANTE:
E-mail e telefone:
 Envelope B – Documentos de Habilitação
Convite Nº 22/2017
NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante)
CNPJ DA LICITANTE:
E-mail e telefone:
2.5 - A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e
condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de Licitações e
Contratos (RLC).
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3 – DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “B”
3.1 – Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas
no País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade
pertinente e compatível com o objeto da presente licitação.
3.2. Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos
relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada, entregues,
preferencialmente, na mesma ordem em que eles se encontram aqui descritos e com a
identificação pelo número de cada um dos itens.
3.2.1. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido
apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no
envelope de habilitação.
3.3 Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou
acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão de
Licitação, exceto aqueles obtidos pela internet.
3.3.1. Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa)
dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade.
3.4 – A CL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e dos
documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à regularidade fiscal, que poderá
ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet.
3.5 - Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas
neste item.
 Habilitação Jurídica
3.6. Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar:
3.6.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
3.6.1.1 - As sociedades, qualquer que seja a forma jurídica, administradas por pessoa(s)
designada(s) em separado do ato constitutivo, deverão apresentar o ato de designação
respectivo, devidamente averbado no Registro Público competente.
 Qualificação Técnica
3.7. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
3.7.1 Certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
região onde está situada a sede da licitante e dos responsáveis técnicos dentro do seu prazo
de validade. Em se tratando de empresa de outro estado, caso seja consagrada vencedora
do certame e antes da assinatura contratual, a referida certidão deverá ter o visto do
CREA/PE, de acordo com o artigo Art. 69 da lei 5.194 de 24/12/1966 e Resolução nº 265 de
15/2/1979 do CONFEA.
3.7.2 Comprovação que possuir na data prevista para entrega dos documentos de habilitação,
responsável técnico, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execução de
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, devendo para tanto, comprovar ter executado tais serviços para os órgãos ou
entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa
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privada, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT’s), emitidas pelo
CREA.
3.7.3. Comprovar que o responsável técnico indicado pertence ao seu quadro técnico, na
qualidade de sócio, diretor, prestador de serviço ou contratado pelo regime CLT comprovando
o vínculo contratual através de:





.



Cópia da “Ficha ou livro de empregado”;
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com a guia de recolhimento
do GFIP com RE (Relação de Empregados) do funcionário;
Participação societária através de cópia do contrato social devidamente arquivado na
Junta Comercial competente e o diretor de sociedade por ata de eleição também
devidamente arquivada na Junta Comercial; ou
Através de comprovação de contrato firmado com profissional especializado
(engenheiro civil), por tempo determinado, não inferior ao prazo de execução do objeto
licitado, desde que esse esteja devidamente habilitado, inclusive com a apresentação
das respectivas certidões de acervo técnico (CAT’s), emitidas pelo CREA, e o contrato
registrado em cartório de títulos e documentos e com firmas reconhecidas.
Qualificação Econômico-Financeira

3.8. Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:
3.8.1 Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, no prazo de 90 (noventa) dias da data da sua expedição, exceto se
anexada legislação específica para o respectivo documento. Havendo certidões dos processos
físicos e eletrônicos, apresentar ambas;


Regularidade Fiscal

3.9. Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar:
3.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
3.9.2 Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da licitante, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
3.9.2.1 Prova de regularidade referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) administrados pela Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma prevista na Portaria PGFN/RFB Nº
1751, de 02 de outubro de 2014.
3.9.2.2 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão
de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do
licitante;
3.9.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão
de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da
licitante;
3.9.3 Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
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4. – PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE “A”
4.1. O Envelope “A” conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo constante no Anexo
III, datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas.
4.1.1. Sendo o caso de proposta de preços por valor global com somatório de itens, a falta de
cotação de preço para qualquer deles, relacionados no Anexo III, desclassificará a licitante.
4.1.2. A Planilha conforme modelo constante do Anexo I, deverá ser preenchida em todos os
itens, com seus respectivos preços unitários e global, grafados em moeda corrente nacional,
assinada pelo profissional técnico legalmente habilitado da licitante, contendo:
b) Planilha de Encargos Sociais sobre a mão de obra;
c) Composição da Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas;
d) Cálculo da Administração da obra;
e) Quadro de Composição
4.1.3. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente
nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da
licitante, inclusive os tributários e o frete, se houver.
4.1.4. A proposta comercial, o atestado de vistoria técnica e a planilha de preços deverão ser
apresentados de acordo com o especificado no Anexo I, devidamente preenchida, datada e
assinada, pelo responsável técnico do Licitante, devendo este ser um profissional da área de
Engenharia, conforme definido na lei 5.194, de 24/12/1966 e também pela Resolução nº 218/73
do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
4.2. O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos
contados a partir da data da abertura dos envelopes, indicada no preâmbulo deste instrumento
convocatório. Caso a validade não seja informada, fica entendido que será de 60 (sessenta)
dias;
4.2.1. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse do SesiPE, poderá ser solicitado prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;
4.3. Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por extenso
prevalecerá sobre a numérica.
4.4. A modalidade da garantia contratual, bem como o banco de sua escolha, com a indicação
do número da agência e da conta corrente para fins de pagamento deverão ser indicados
pela empresa em sua proposta.

4.5. O prazo para início dos serviços será em até 3 (três) dias, após autorização de serviço a ser
emitida pelo SESI à empresa vencedora;
5 - DO PROCEDIMENTO
5.1- Os envelopes "A" e "B" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no
preâmbulo deste Edital, no Edifício Casa da Indústria, situado na Avenida Cruz Cabugá, nº 767,
Santo Amaro, 2º andar – Sala de Licitação, aos cuidados da Assessoria de Licitações e
Contratos, sendo vedado o seu recebimento em momento posterior ou local diferente do
previsto.
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5.2. Recebidos os envelopes de todas as licitantes, serão eles rubricados no lacre por pelo
menos um membro da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das licitantes
presentes.
5.3. A CL procederá, primeiramente, à abertura dos Envelopes A - Propostas de Preços.
5.4 – Após a análise e divulgação das propostas de preços a CL providenciará a classificação
em ordem crescente de preço, e comunicará o resultado a todos os participantes.
5.5 – Divulgados os resultados das propostas de preços e julgados eventuais recursos
interpostos, ou havendo a desistência expressa das licitantes em recorrer, a Comissão de
Licitação procederá a abertura do ENVELOPE "B" – Documentos de Habilitação,
exclusivamente da licitante classificada em primeiro lugar.
5.6. Se a Licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada e depois de julgado o eventual
recurso por ela interposto ou havendo a sua desistência expressa em recorrer, ou transcorrido
o prazo sem interposição de recursos, proceder-se-á à abertura do Envelope B – Documentos
de Habilitação das Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecendo ao
procedimento previsto no parágrafo único, do artigo 16 do Regulamento de Licitações e
Contratos (RLC), para que a seguinte classificada que preencha as condições de habilitação
seja declarada a Licitante Vencedora, nas condições de sua proposta.
5.7. Quando houver a inabilitação de todas as licitantes ou a desclassificação de todas as
propostas, a CL poderá abrir prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação de
documentos e propostas, livres dos fatos que ocasionaram a sua inabilitação ou
desclassificação.
5.8. Serão desclassificadas as propostas comerciais que deixarem de cumprir as exigências
deste Instrumento Convocatório, as que apresentarem valor superior ao estimado pelo SESI,
as que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita avaliação qualitativa e
quantitativa, as que contenham quaisquer limitações ou condição substancial que seja contrária
aos termos deste edital, as que oferecerem preços manifestantemente inexequíveis.
5.9. Considerar-se-á proposta inexequível toda proposta, cujo os valores estejam inferiores a
setenta por cento (70%) da média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta
por cento (50%) do(s) valor(es) estimado(s) para execução dos serviços.
5.9.1. Caso haja apresentação de proposta(s) inferior(es) a 50% do valor(es) estimado(s) no
Termo de Referência, esta(s) estará(rão) automaticamente com seu(s) preço(s) inexequível(is),
sendo de logo desclassificada;
6 – JULGAMENTO
6.1. Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta, no interesse do Sesi/PE, o
menor preço Global.
6.2. Havendo empate entre duas ou mais propostas o desempate será resolvido por sorteio na
presença dos interessados.
7 – DOS RECURSOS
7.1. Dos resultados da fase de julgamento das propostas de PREÇO assim como da fase de
HABILITAÇÃO caberão recursos escritos e fundamentados, que terão efeito suspensivo,
dirigidos, por intermédio da Comissão de Licitação, à autoridade competente.
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7.2. Os recursos deverão ser interpostos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, pela licitante
que se julgar prejudicada, a contar da intimação da decisão recorrida.
7.3. Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar
competência, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos (RLC).
7.3.1 A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de
recurso interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da
comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no § 3º, art. 22, do Regulamento
de Licitações e Contratos (RLC).
7.3.2 O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.4. Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e protocolados
no horário de 08h às 17h, exclusivamente no Protocolo Geral do Edifício Casa da Indústria,
situado no pavimento térreo, na Avenida Cruz Cabugá, 767 – Santo Amaro, Recife/PE.
7.4.1 – Não serão considerados recursos protocolados fora do horário e em local diferente do
indicado no item previsto neste instrumento convocatório.
8- DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, ASSINATURA DO CONTRATO E PRESTAÇÃO
DA GARANTIA.
8.1 - A adjudicação do objeto deste certame dar-se-á após julgamento final e consequente
homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora.
8.2 - O Sesi/PE convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na
convocação a data, hora e local determinados para esse fim.
8.2.1. Verificada a recusa em assinar o contrato, o Sesi/PE poderá convocar as demais
licitantes, obedecida a ordenação final realizada pela Comissão de Licitação.
8.3 - O contrato será celebrado com a licitante vencedora deste certame pelo prazo previsto
no Termo de Referência – Anexo I, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as
partes, por intermédio de termo aditivo.
8.3.1. O contrato poderá ser aditado nas hipóteses de complementação ou acréscimo que se
fizer no objeto do contrato, nos termos do art. 30 do Regulamento de Licitações e Contratos
(RLC).
8.4. A licitante vencedora, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da assinatura do
contrato, apresentará garantia correspondente a 03% (três por cento) do valor total do
contrato. A garantia deverá ser prestada em espécie ou cheque administrativo nominal, através
de depósito identificado e/ou transferência bancária em nome do Sesi-PE, no Banco do Brasil
S/A, agência 3433-9, conta corrente: 2687-5. O depósito da garantia contratual deverá ser feito
até 01 (um) dia útil antes da assinatura do instrumento contratual.
8.5. A Licitante vencedora manterá a garantia de execução do contrato durante todo o prazo
contratual, prorrogando-a, complementando-a ou substituindo-a, sempre com antecedência de
30 (trinta) dias à sua expiração.
8.6 A garantia deverá ser ajustada sempre que ocorrer o reajuste de preços ou eventuais
diminuições de seu valor pela utilização nos casos previstos neste contrato.
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8.7. A garantia só será liberada ou restituída após a expiração do prazo contratual, desde que
todas as obrigações tenham sido implementadas. A devolução se dará no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, contados após a devida finalização e entrega do serviço contratado, para a
licitante contratada. Devendo o(s) valor(es) depositados acima de 30 dias corridos ser(em)
reajustado(s) pelo índice da Caderneta de Poupança, acumulado no período, para o(s) valore(s)
depositado(s)
8.8. A CONTRATADA somente poderá iniciar a prestação dos serviços ou entrega dos
produtos após a apresentação da garantia contratual prevista no item 8.4.
9 – DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento dar-se-á nos termos e condições previstos no Termo de Referência – Anexo
I deste Edital.
10 - DAS PENALIDADES
10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo
estipulado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o
cumulativamente, à:
10.1.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta de preços;
10.1.2. Suspensão temporária do direito de participar em licitação e de contratar com o(s)
Órgão(s) e/ou a(s) Entidade(s) Nacional(is) licitador(es), por até 2 (dois) anos.
10.2. Os atrasos ocasionados por motivo de caso fortuito ou força maior, desde que justificado
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a justificativa seja aceita pelo Sesi-PE, não
caracterizarão descumprimento das obrigações assumidas;
10.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada
defesa prévia do interessado, sendo-lhe franqueada vista ao processo;
10.4. A multa prevista no subitem 10.1.1. não tem caráter compensatório e o seu pagamento
não eximirá o vencedor do certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometida
10.4.1. A multa deverá ser recolhida/paga no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicação de pagamento enviada pelo Sesi-PE;
10.4.2. O valor da multa poderá ser descontado automaticamente das Notas Fiscais ou de
qualquer crédito existente no Sesi-PE, em favor da contratada, originário de fornecimentos
anteriores ou futuro, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a
diferença será cobrada na forma da lei;
10.5. As penalidades previstas nos subitens 10.1. e 10.2 poderão ser aplicadas de forma
cumulativa, e a aplicação de uma não exclui a outra
10.6. As demais penalidades constam da Minuta de Contrato – Anexo VI deste instrumento
convocatório.
11 – DAS FONTES DE RECURSOS
11.1. As despesas correrão por conta dos Códigos Orçamentários descritos no Termo de
Referência – Anexo I deste Edital.
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12 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
12.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que não o fizer até 2 (dois)
dias úteis antes da data e hora designadas para a realização do Convite, apontando de forma
clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo;
12.2. Caberá a(o) Pregoeiro(a) decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sobre a
impugnação interposta;
12.3. Se procedente e acolhida à impugnação do edital, seus vícios serão sanados e nova data
será designada para a realização do certame.
12.4. A impugnação referente ao processo licitatório deverá ser enviada à CL, até 2 (dois)
dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por escrito, ou
preferencialmente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço:
litacaoecontratos@pe.sesi.org.br
13- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação
do presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à CL até o 2º
(segundo) dia útil anterior à data marcada para a abertura da licitação, no Edifício Casa da
Indústria, 2º andar, das 8h às 12h e das 14h às 17h ou por intermédio do endereço eletrônico
licitacaoecontratos@pe.sesi.org.br
13.2. Somente a CL dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste Instrumento
Convocatório e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos sobre a licitação, que
serão feitos diretamente ao consulente e também poderão ser divulgadas às demais empresas.
13.3. Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham
atendido as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos.
13.4. O Sesi/PE se reserva o direito de cancelar esta licitação antes da assinatura do contrato,
mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes qualquer reclamação ou indenização
(art. 40 do RLC).
13.5. A CL poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações complementares ou
efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar suas funções
institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos que deveriam
constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes, com exceção ao descrito no
item 13.10.
13.6. Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma forma
com que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas. Neste último caso, as
alterações serão publicadas exclusivamente na página do Sesi/PE na internet, no endereço
http://www.pe.sesi.org.br, sem necessidade de reabertura de prazos.
13.7. As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou
esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado,
não cabendo ao Sesi/PE a responsabilidade pela não observância deste procedimento.
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13.8. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos membros da
CL e pelas licitantes presentes, se assim o desejarem, com os registros de todas as
ocorrências.
13.9. Os envelopes dos licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do
contrato. Decorrido esse prazo poderá ser providenciada a sua destruição.
13.10. Caso a empresa licitante deixe de apresentar algumas das certidões emitidas
eletronicamente, via Internet, por órgão da administração fiscal e/ou tributária, ou apresente-as
de forma equivocadamente vencida(s), antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação,
a Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no(s) site(s) do(s) respectivo(s)
órgão(ãos) emissores, buscar a(s) informação(ões) que supra(m) a(s) omissão(ões) ou vício(s)
dos citados documentos, procedendo à consulta e emissão da(s) certidão(ões) faltosas e/ou
vencidas, para este instrumento convocatório, verificação da regularidade do(s) licitante(s), ao
atendimento da exigência. Não estando disponíveis as certidões ou estando inacessíveis os
respectivos sites, não haverá suspensão da sessão, sendo decretada a inabilitação do licitante.
13.11. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros formais
de:
a) soma e/ou multiplicação;
b) a falta da cópia do Contrato Social junto à declaração de representação, contida no envelope
de proposta, para fins de credenciamento do representante;
c) a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderão também ser preenchidas pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro dos envelopes de “Propostas e documentos
para habilitação”;
13.12. Poderá ser solicitada pela Comissão de Licitação a apresentação de amostras e/ou
laudo técnico do objeto da licitação, a fim de confirmar a sua adequação às especificações
estipuladas no instrumento convocatório. Os licitantes que apresentarem amostras e/ou laudos
técnicos em desconformidade com as especificações do presente edital perderão o direito de
contratar com o Sesi-PE, motivando a sua desclassificação;
13.13. Fica eleito o Foro de Recife/PE, para dirimir eventual controvérsia que decorra da
presente licitação.
13.14. Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes
anexos:
Anexo I – Termo de Referência + Planilha Orçamentária
Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento
Anexo III - Modelo de Apresentação de Propostas de Preços
Anexo IV - Modelo de Contrato – Condições Gerais e Específicas
Anexo V - Atestado de Visita/Vistoria Técnica ou Declaração de Dispensa de
Visita/Vistoria,
 Anexo VI - Dados Complementares do Representante Legal habilitado para assinatura
do contrato
 Anexo VII - Protocolo de Retirada do Convite do Site
,






Recife-PE, ____ de_________ de 2017.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO SESI ESCADA
1- OBJETO:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia para
adequação do sistema de proteção e combate a incêndio e pânico da unidade Sesi
Escada.
2- JUSTIFICATIVA:
Atendimento das especificações e Normais Técnicas em vigor no estado de Pernambuco.
3- ESPECIFICAÇÃO:
O serviço deverá atender todas as especificações deste termo de referência, projetos,
memoriais descritivos e planilha orçamentária anexas, bem como, as especificações técnicas
do fabricante dos materiais a serem utilizados e as NBR’s em vigor.
4- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
4.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
4.1.1 Certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da
região onde está situada a sede da licitante e dos responsáveis técnicos dentro do seu prazo
de validade. Em se tratando de empresa de outro estado, caso seja consagrada vencedora
do certame e antes da assinatura contratual, a referida certidão deverá ter o visto do
CREA/PE, de acordo com o artigo Art. 69 da lei 5.194 de 24/12/1966 e Resolução nº 265 de
15/2/1979 do CONFEA.
4.1.2 Comprovação que possuir na data prevista para entrega dos documentos de habilitação,
responsável técnico, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execução de
serviços compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação, devendo para tanto, comprovar ter executado tais serviços para os órgãos ou
entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou empresa
privada, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT’s), emitidas pelo
CREA.
4.1.3. Comprovar que o responsável técnico indicado pertence ao seu quadro técnico, na
qualidade de sócio, diretor, prestador de serviço ou contratado pelo regime CLT comprovando
o vínculo contratual através de:
 Cópia da “Ficha ou livro de empregado”;
 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com a guia de recolhimento do
GFIP com RE (Relação de Empregados) do funcionário;
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Participação societária através de cópia do contrato social devidamente arquivado na Junta
Comercial competente e o diretor de sociedade por ata de eleição também devidamente
arquivada na Junta Comercial; ou
 Através de comprovação de contrato firmado com profissional especializado (engenheiro
eletricista ou civil ou de segurança), por tempo determinado, não inferior ao prazo de
execução do objeto licitado, desde que esse esteja devidamente habilitado, inclusive com a
apresentação das respectivas certidões de acervo técnico (CAT’s), emitidas pelo CREA, e o
contrato registrado em cartório de títulos e documentos e com firmas reconhecidas.
5- GESTOR E FISCAL DO CONTRATO:
5.1- A gestão do contrato será realizada pela UNIENG – Unidade de Engenharia;
5.2- A fiscalização será exercida pela engenheira civil Janaína Lima, Mat. 6043.
6- ESTIMATIVA DO CUSTO:
6.1- O custo referencial máximo para estes serviços será de R$ 87.409,83 (oitenta e sete mil,
quatrocentos e nove reais e oitenta e três centavos).
7- PRAZO:
7.1- O prazo máximo previsto para execução do objeto é de 45 dias corridos, contados a partir
da emissão da “ORDEM DE SERVIÇO”.
7.2- O prazo de vigência contratual é de 105 dias corridos, sendo 30 dias para providências
iniciais e entrega da documentação prevista no item 9.5- deste termo de referência, 45 dias
para execução dos serviços e 30 dias corridos para ultimar os procedimentos finais de
pagamento e entrega da obra.
7.2.1- O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado se as partes assim expressamente
e reciprocamente convencionarem.
8– DO PAGAMENTO
8.1. Os pagamentos serão processados no dia 25 de cada mês ou no próximo dia útil para as
notas faturadas e entregues entre os dias 1 e 15 de cada mês, e no dia 10 ou no próximo dia
útil do mês subsequente, para as notas faturadas e entregues entre os dias 16 e 30 de cada
mês.
8.2. A modalidade de pagamento será por meio de depósito bancário em conta corrente em
nome e CNPJ do vencedor do certame.
8.3. As notas fiscais deverão ser faturadas para o CNPJ da sede e de cada unidade de negócio
do Sesi DR/PE conforme ordem de serviço enviada.
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8.4. O pagamento será feito pelos serviços efetivamente executados, de acordo com o
cronograma abaixo, por medições mensais, após a entrega da nota fiscal de serviços,
acompanhada de planilha com todos os serviços executados no período, devidamente atestada
pela área demandante desta entidade, denominada UNIENG, comprovando que a execução
está em conformidade com o exigido.
8.5. Cronograma de Pagamento:
Medição
1ª

2ª

Período
Com 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço,
pagamento de até 60% do valor global do contrato, conforme
medição de serviços executados.
Saldo na conclusão e entrega da obra, após a emissão do TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra.

9- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
9.1- Os serviços devem obedecer às prescrições das Normas Brasileiras referentes aos
trabalhos contratados;
9.2- Durante todo o trabalho deverá existir o acompanhamento de profissional (ais)
tecnicamente habilitados;
9.3- A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas de segurança e medicina
do trabalho, especialmente à NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção,
9.4- Será obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por todos os
operários, de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego,
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.
A ordem de serviço para início das atividades só será emitida com a apresentação dos
seguintes documentos:
 Cópia da CTPS, páginas 07 e 08 e contrato de empregado;
 Relação dos funcionários que poderão trabalhar neste objeto;
 Ficha de registro;
 ASO;
 Comprovante de recebimento de EPI’S;
 PCMSO;
 PPRA, se for o caso;
 Treinamento na NR33 e NR35, para os que necessitarem.
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10- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
10.1- Expedir ordem de início dos serviços;
10.2- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato,
considerada a natureza dos mesmos;
10.3- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste termo;
10.4- Exercer fiscalização dos serviços;
10.5- Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às suas
áreas físicas envolvidas na execução deste termo, observadas as suas normas de segurança
internas;
10.6- Providenciar a desocupação de ambientes, quando for o caso;
10.7- Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que
eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos serviços que
tenham a executar;
11- DAS FONTES DE RECURSOS:
11.1- As despesas decorrentes da contratação do presente objeto correrão por conta das
verbas orçamentárias identificadas a seguir:
a) ED: 511 ESCADA
b) CENTRO DE RESPONSABILIDADE: 4750
c) CONTA FINACEIRA: 1480
12- DA PROPOSTA DE PREÇO:
A licitante deverá apresentar em envelope especifico, conforme definido no Edital:
12.1- Proposta de preço assinada e rubricada por quem de direito, com valor total para a
execução do objeto deste Termo de Referência, conforme modelo fornecido no Edital;
12.2- Planilha orçamentária conforme modelo fornecido neste Termo de Referência, constando
a razão social da proponente, com os preços unitários e total em algarismo, expressos com
duas casas decimais após a vírgula, onde nas operações de multiplicação realizadas deverão
ser consideradas apenas as casas decimais expressamente constantes na planilha, a fim
de evitar erros de arredondamento e consequentemente na soma global da aludida;
12.2.1- Nos preços apresentados devem esta inclusos todos os custos decorrentes do
fornecimento ou prestação de serviço do objeto deste TR, bem como todos os tributos e
encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, além de seguros, fretes, deslocamentos de
pessoal e de bens, se houverem, e quaisquer outros custos que incidam direta ou indiretamente
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na execução do objeto, até o recebimento definitivo pela Unidade de Engenharia do Sesi UNIENG/SESI.
12.3- Composição de taxa de BDI – Benefício e Despesas Indiretas adotada na planilha
orçamentária do licitante, conforme modelo fornecido neste Termo de Referência.
12.3.1- Será adotado para o Imposto sobre Serviço (ISS) a alíquota de acordo com a legislação
tributária e regulamentos estabelecidos no local da obra objeto deste Edital, cabendo a licitante
verificar a legislação tributária do município;
12.4- Composição de administração da obra adotada na planilha orçamentária da licitante,
conforme modelo fornecido neste Termo de Referência;
12.5- Composição de encargos sociais sobre a mão de obra adotada na planilha orçamentária
da licitante, conforme modelo fornecido neste Termo de Referência;
12.6- Declaração da licitante de que conhece as condições locais para a execução do objeto e
entrega dos serviços;
12.7- Todos os documentos exigidos acima deverão ser apresentados em original, sem rasuras,
emendas, borrões ou entrelinhas e assinados pelo responsável técnico do proponente,
contendo o número de inscrição do profissional junto ao CREA OU CAU;
12.8- No caso de falhas, divergências ou omissões, bem como, transgressões às Normas
Técnicas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente
de Licitação/SESI, no prazo estabelecido no Edital, para fins de esclarecimento;
12.9- A falta da comunicação acima referida implicará a aceitação tácita das
especificações e documentação técnica fornecidas.
13- RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
13.1- Ao término dos serviços, o gestor do contrato fará seu RECEBIMENTO PRÓVISÓRIO,
certificando a respectiva data de conclusão, a partir da qual terá início o prazo de inspeção para
avaliar se os serviços foram prestados conforme este Termo.
13.1.1- A empresa contratada emitirá através de profissional especializada o Laudo Técnico
sobre o funcionamento do sistema SPDA adequado, simultaneamente realizando simulações
e ensaios técnicos previstos na NBR 5419/2015, para atesto e aprovação de todo o sistema.
13.2- O período de inspeção para avaliar os serviços será dentro do prazo de vigência
contratual.
13.3- Se eventualmente for detectado problema na execução dos serviços, a Contratada será
notificada pelo gestor do contrato para providenciar as correções, que deverão correr no prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de recebimento da notificação.
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13.4- Será concedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO após a vistoria final e
emissão de Laudo Técnico com a comprovação de conclusão de todos os serviços contratados,
de acordo com o Edital.
14- CONSIDERAÇÕES GERAIS:
14.1- Outras informações podem ser obtidas junto à Unidade de Engenharia - UNIENG:
Avenida Cruz Cabugá, 767 – Santo Amaro – Recife-PE.
Casa da Indústria – 2º andar
De 08:00 à 12:00 e de 13:00 ás 17:00
15- LOCAL DOS SERVIÇOS/VISITA TÉCNICA:
 SESI ESCADA
Rua Visconde de Utinga, s/n, Centro, 55500-000, Escada-PE
Fone: 81 3534.1174
Responsável: Kennedy Leite – gerente da unidade
16. ANEXOS:
 Planilha orçamentária.
 Projeto e memorial descritivo de proteção e combate a incêndio;
 Planta baixa - reforma;
 Projeto da escada de acesso ao servidor.

Recife, 10 de outubro de 2017.

Janaína Lima
Engº Civil UNIENG – SESI/PE
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIENG
OBJETO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DO SESI ESCADA.
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE UTINGA ,S/N CENTRO ESCADA/PE
TELEFONE: (81) 3412 8557
DATA: 16/08/2017
RESPONSÁVEL: JANAÍNA LIMA
PRAZO DE OBRA: 45 DIAS CORRIDOS
ITEM
1.0
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

2.0
2.1
2.2

3.0

3.1

3.1.1

DESCRIÇÃO

UND.

SERVIÇOS PRELIMINARES
TAXA ART CREA (Obra ou Serviço
UN
acima de R$ 15.000,00)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
M2
GALVANIZADO
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC
C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV
LARG=2,20M
COMPR=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV
TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO- MÊS
ACUST CHASSIS REFORC PISO
COMPENS
NAVAL
INCL
INST
ELETR/HIDRO-ANIT
EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE ANDAIME METALICO
TUBULAR TIPO TORRE M/MES CR M/MÊS
17,61
FRETE PARA TRANSPORTE DE
CONTAINER
E
ANDAIMES
chp
(ENTREGA E DEVOLUÇÃO)

ADEQUAÇÃO
DE
HIDRANTES
EXTERNOS
RETIRADA DE CAIXA DE INCÊNDIO,
INCLUISVE
REGISTROS,
MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS
REMOÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO

DETECÇÃO,
ALARME
E
ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
(ADMINISTRAÇÃO,
QUADRA
E
PARQUE AQUIÁTICO)
ADEQUAÇÃO DA CENTRAL,
DETECÇÃO E ALARME
DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE
ALARME
E
DETECÇÃO
DE
INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS
(Piscina e Quadra)

UN
UN

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO
TOTAL

FONTE

6,00

R$
195,96
R$
280,35

R$
195,96
R$
74209/001
1.682,10

1,50

R$
429,68

R$
73847/001
644,52

SINAPI

9,60

R$
17,61

R$
169,06

95135

SINAPI

8,00

R$
163,13

R$
1.305,04

89272

SINAPI

Subtotal
1.0

R$
3.996,68

R$
26,63

R$
79,89

11101

ORSE

R$
24,90

11129

ORSE

01

COMPOSI
ÇÃO

1,00

3,00
2,00

R$
12,45
Subtotal R$
2.0 104,79

CREA/PE
SINAPI

R$
23.176,78
UN

2,00

R$
21,83

R$
43,66
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3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10
3.1.11
3.1.12

3.1.13

3.1.14
3.1.15
3.1.15.1
3.1.15.2
3.1.15.3
3.1.16

3.1.16.1

3.1.16.2

3.1.16.3

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO
DE INCENDIO, CAPACIDADE: 08
LAÇOS.
ELETRODUTO de aço galvanizado
eletrolítico dn 20mm (3/4"), tipo leve fornecimento e instalação
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL,
PVC, DN 25 MM (3/4")
CONDULETE 3/4" em aço galvanizado
tipo "t" - fornecimento e instalação
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL
DN 25 MM (3/4'') - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CABO de cobre flexível, blindado com
fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv Eletroduto em PVC
CABO de cobre flexível, blindado com
fita de cobre, 2 x 1,5 mm2, tensão 1kv Eletroduto Aço Galvanizado.
TESTE DE FUNCIONAMENTO E
MANUTENÇÃO
DOS
EQUIPAMENTOS
PARA
APROVEITAMENTO
MANUTENÇÃO DE DETECTOR de
fumaça
MANUTENÇÃO
DE
DETECTOR
termovelocimétrico
MANUTENÇÃO ACIONADOR manual
(botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal.
incêndio
MANUTENÇÃO AVISADOR sonoro
tipo
sirene
para
incêndio
Fornecimento
RELIGAÇÃO DOS DETECTORES DE
FUMAÇA E TERMOVELOCIMÉTRICO
NA
CENTRAL
DE
ALARME
(Recepção)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS
DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE
PERFIS
REMOÇÃO DE BLOKRET COM
EMPILHAMENTO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.
AF_03/2016
RECOMPOSIÇÕES
RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM
RÉGUAS DE PVC E PERFIS ,
CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO IALMAT
REATERRO
DE
VALA
COM
COMPACTAÇÃO MANUAL
RECOMPOSICAO
DE
PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET
SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO
DE
MATERIAL

UN

M
M
UN

UN

M

M

UN

UN
UN
UN

UN

VB

M2
M2
M3

M2

M3

M2

1,00

R$
338,44

R$
338,44

02

COMPOSI
ÇÃO

168,00

R$
7,85

R$
1.318,80

95745

SINAPI

56,00

R$
5,92
R$
24,07

R$
1.030,08
R$
1.347,92

91867

SINAPI

95795

SINAPI

58,00

R$
24,76

R$
1.436,08

95817

SINAPI

435,00

R$
6,19

R$
2.692,65

08749

ORSE

420,00

R$
6,19

R$
2.599,80

08749

ORSE

1,00

R$
349,29

R$
349,29

03

COMPOSI
ÇÃO

18,00

R$
64,04
R$
58,52

R$
2.433,34
R$
1.053,27

5,00

R$
45,79

R$
228,93

06

COMPOSI
ÇÃO

5,00

R$
96,80

R$
483,98

07

COMPOSI
ÇÃO

1,00

R$
349,29

R$
349,29

08

COMPOSI
ÇÃO

100,80

R$
6,25

R$
630,00

72238

SINAPI

R$
701,74
R$
2.424,94

85375

SINAPI

43,11

R$
11,16
R$
56,25

93358

SINAPI

100,80

R$
9,38

R$
945,50

72201

SINAPI

43,11

R$
42,66

62,88

R$
14,79

174,00

38,00

62,88

04
05

COMPOSI
ÇÃO
COMPOSI
ÇÃO

R$
73964/006
1.839,07
R$
930,00

83694
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SINAPI

SINAPI

3.2

3.2.1

3.2.2
3.2.3

4.0
4.1
4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.1.4

R$
3.645,03

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL
INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA,
ELETRODUTO,
CABO,
RASGO,
QUEBRA,
CHUMBAMENTO,
RETIRADAS E REPOSIÇÕES (PISO,
PAREDE E FORRO)
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM
48 LEDS C/ BLOCO AUTOMÁTICO
SETA indicativa de direção de "SAIDA"
- CONFORME PADRÃO COSCIP

UNID

UN
UN

41,00

41,00
25,00

R$
129,21

R$
350,00

R$
R$
71,83
2.945,03
R$
R$
14,00
350,00
Subtotal R$
3.0 26.821,81

93141

SINAPI

10300

ORSE

09

COMPOSI
ÇÃO

ADEQUAÇÃO DO SPDA
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA
E
CORRETIVA PARA ADEQUAÇÃO
DO SISTEMA EXISTENTE
ELETRICISTA com encargos

H

AUXILIAR DE ELETRICISTA com
encargos
Substituição/Reposição de materiais
diversos
(isoladores,
furos,
parabolt/buchas/parafusos,
conectores, suportes, etc.) - Só
fornecimento.
Laudo Técnico sobre o funcionamento
do
sistema
SPDA
adequado,
simultaneamente
realizando
simulações
e
ensaios
técnicos
previstos na NBR 5419/2015, para
atesto e aprovação de todo o sistema,
com fornecimento de ART CREA-PE

H

UN

UN

44,00

R$
12,45
R$
9,38

R$
547,93
R$
412,61

1,00

R$
1.208,52

R$
1.208,52

12

COMPOSI
ÇÃO

1,00

R$
6.000,00

R$
6.000,00

13

COMPOSI
ÇÃO

44,00

10
11

COMPOSI
ÇÃO
COMPOSI
ÇÃO

Subtotal R$
4.0 8.169,06
5.0

ADEQUAÇÃO DE
SALÃO DE FESTA

5.1

ADEQUAÇÃO ESQUADRIAS

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

PORTAS

DO

RETIRADA DE ESQUADRIAS
METALICAS (PORTAS DE MADEIRA
E VIDRO TEMPERADO)
RETIRADA DE BATENTES DE
MADEIRA (OU ACESSÓRIOS DE
PORTAS DE VIDROS)
VIDRO TEMPERADO INCOLOR,
ESPESSURA 10MM,
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS
PARA PORTA DE VIDRO
TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS
SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,

R$
8.382,37
M²

UNID

M²

UNID

6,93

R$
14,22

R$
98,54

85334

SINAPI

3,00

R$
32,75

R$
98,25

72143

COMPOSI
ÇÃO

6,22

R$
252,22

R$
1.567,80

72120

SINAPI

3,00

R$
520,62

R$
1.561,86

84885

SINAPI
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FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO
SEM MOLA E PUXADOR

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.2
5.2.1
5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9
5.3

5.3.1

5.3.2

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO
ESQUADRIA DE MADEIRA COM
GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE
LEI PARA PORTAS EXTERNAS
INCLUSIVE ASSENTAMENTO E
FERRAGENS
FUNDO SINTETICO NIVELADOR
BRANCO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE
PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,
SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO
ADEQUAÇÃO DE
SUPERESTRUTURA
DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E
PILARETES DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE
TIJOLOS MACICOS
S/REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE PISO EM
LADRILHO COM ARGAMASSAADEQUAÇÃO DO PISO
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE
VÃO
CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICA DA
MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE
VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR
ACRÍLICO EM PAREDES, UMA
DEMÃO
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE
MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS

UNID

M²

M2

M2

M³
M³

M²

M

M²

M²

M²

M²

M²

3,00

R$
921,24

R$
2.763,72

4,20

R$
467,64

R$
1.964,09

12,60

R$
7,17

R$
90,34

84657

SINAPI

12,60

R$
18,87

R$
237,76

74065/003

SINAPI

0,13

R$
184,86

R$
1.467,22
R$
24,40

72216

SINAPI

4,81

R$
63,82

R$
306,78

73899/001

SINAPI

1,49

R$
9,22

R$
13,72

00018

ORSE

5,85

R$
24,74

R$
144,73

93185

SINAPI

11,74

R$
2,82

R$
33,10

87878

SINAPI

11,74

R$
39,24

R$
460,52

87777

SINAPI

11,74

R$
1,83

R$
21,48

88485

SINAPI

11,74

R$
9,22

R$
108,21

88497

SINAPI

37,65

R$
9,41

R$
354,29

88489

SINAPI

SINAPI

EMLURB

09.01.020

R$
1.024,91

ADEQUAÇÃO DE CANALETAS
RASGO EM CONTRAPISO PARA
RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MMADEQUAÇÃO DO PISO
REMOÇÃO DE CANALETA
EXISTENTE - ADEQUAÇÃO DO PISO

84886

M

M

2,96

R$
20,87

R$
61,78

90446

SINAPI

2,40

R$
51,31

R$
123,15

14

COMPOSI
ÇÃO
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5.3.3

5.3.4

5.3.5

CANALETA COM GRELHA DE
ALUMÍNIO LARG = 10CM,
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO - ADEQUAÇÃO DO
PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CMADEQUAÇÃO DO PISO
PISO GRANITO ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA CIMENTO /
CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3,
INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO
- ADEQUAÇÃO DO PISO (SOLEIRA
EM GRANITO CINZA ANDORINHA
POLIDO)

M

M²

M²

2,96

R$
164,68

R$
487,45

4421

ORSE

1,49

R$
24,40

R$
36,31

87622

SINAPI

0,99

R$
318,78

R$
316,23

84190

SINAPI

08759

ORSE

9537

SINAPI

00026

ORSE

16

COMPOSI
ÇÃO

-

ANEXO II

Subtotal R$
5.0 10.874,50
6.0
6.1

7.0
7.1
7.2

7.3

INSTALAÇÃO
DE
GUARDA
CORPO/CORRIMÃO DE ACESSO A
SALA DO SERVIDOR
CORRIMÃO EM AÇO INOXI ø=1 1/2",
DUPLO, h=90cm

LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA (Áreas com
intervenções)
COLETA E CARGA MANUAL DE
ENTULHO
BOTA FORA DE MATERIAL COM
UTILIZAÇÃO DE CAÇAMBA
ESTACIONÁRIA (5M³) E
DESCARREGO EM ATERRO
SANITÁRIO

M

M2
M3

M3

12,00

98,04
10,94

10,94

R$
R$
553,24
6.638,88
Subtotal R$
6.0 6.638,88
R$
2,21
R$
11,64

R$
216,67
R$
127,33

R$
44,10

R$
482,37

Subtotal R$
7.0 826,37
8.0

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

8.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL
BDI (22%)
TOTAL GERAL

MÊS

1,50

R$
R$
9.476,88
14.215,32
Subtotal R$
8.0 14.215,32

R$
71.647,40
R$
15.762,43
R$
87.409,83
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ANEXO II
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)

Local e data

À
Comissão de Licitação

REF. CONVITE 22/2017
Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto ao Sesi/PE para
representar esta Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________
na licitação acima referida, a quem se outorga os poderes para rubricar propostas das demais
licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação,
tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, dar
lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da
outorgante no procedimento licitatório em referência.

______________________________
LICITANTE
(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)
(com firma reconhecida)

Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no item
2.4 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social
ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver
assinado a credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CL a cópia simples da cédula de
identidade do representante designado.
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado da empresa)
Ao
SESI/PE
Avenida Cruz Cabugá, 767 – Santo Amaro
Ed. Casa da Indústria – 2º andar
50040-000 – Recife/PE
Referência: Convite N 22/2017
Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC
(MF) n.º _________________________ e inscrição estadual n.º __________________,
estabelecida no(a) _______________________________________, para (descrever o(s)
objeto(s) desejado(s))_______________ para o Sesi/PE em integral conformidade com o
Convite Nº 22/2017.
Serviços/Produtos

Prazo de
execução

Valor Total

Contrato de execução de serviços de adequação do
sistema de proteção e combate a incêndio da
Unidade do Sesi Escada

45 dias corridos

PREÇOS
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES
TAXA ART CREA (Obra ou Serviço acima de R$
15.000,00)
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1
LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/
ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO
COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-ANIT
EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR
TIPO TORRE M/MES CR 17,61
FRETE PARA TRANSPORTE DE CONTAINER E
ANDAIMES (ENTREGA E DEVOLUÇÃO)

1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

UNID.

QUANT.

UN

1,00

M2

6,00

MÊS

1,50

M/MÊS

9,60

chp

8,00

UNITÁRIO

TOTAL

Subtotal 1.0 R$
2.0
2.1
2.2

ADEQUAÇÃO DE HIDRANTES EXTERNOS
RETIRADA DE CAIXA DE INCÊNDIO, INCLUISVE
REGISTROS, MANGUEIRAS E ACESSÓRIOS
REMOÇÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO

UN

3,00

UN

2,00
Subtotal 2.0 R$

3.0
3.1
3.1.1

DETECÇÃO, ALARME E ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA (ADMINISTRAÇÃO, QUADRA E
PARQUE AQUIÁTICO)
ADEQUAÇÃO DA CENTRAL, DETECÇÃO E
ALARME
DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E
DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CAPACIDADE: 8
LAÇOS (Piscina e Quadra)

R$
UN

2,00

Página 23 de 46

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.15.1
3.1.15.2
3.1.15.3
3.1.16
3.1.16.1
3.1.16.2
3.1.16.3
3.2
3.2.1

3.2.2
3.2.3

MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTRAL DE
ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO,
CAPACIDADE: 08 LAÇOS.
ELETRODUTO de aço galvanizado eletrolítico dn
20mm (3/4"), tipo leve - fornecimento e instalação
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25
MM (3/4")
CONDULETE 3/4" em aço galvanizado tipo "t" fornecimento e instalação
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA
ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM
(3/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016
CABO de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2
x 1,5 mm2, tensão 1kv - Eletroduto em PVC
CABO de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2
x 1,5 mm2, tensão 1kv - Eletroduto Aço Galvanizado.
TESTE DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO
DOS EQUIPAMENTOS PARA APROVEITAMENTO
MANUTENÇÃO DE DETECTOR de fumaça
MANUTENÇÃO DE DETECTOR termovelocimétrico
MANUTENÇÃO ACIONADOR manual (botoeira) tipo
quebra-vidro, p/instal. incêndio
MANUTENÇÃO AVISADOR sonoro tipo sirene para
incêndio - Fornecimento
RELIGAÇÃO DOS DETECTORES DE FUMAÇA E
TERMOVELOCIMÉTRICO NA CENTRAL DE
ALARME (Recepção)
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
RETIRADA DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC,
INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS
REMOÇÃO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016
RECOMPOSIÇÕES
RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE
PVC E PERFIS , CONSIDERANDO
REAPROVEITAMENTO DO IALMAT
REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO
MANUAL
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO
BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA
10A/250V,
CAIXA
ELÉTRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA,
CHUMBAMENTO, RETIRADAS E REPOSIÇÕES
(PISO, PAREDE E FORRO)
LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM 48 LEDS C/
BLOCO AUTOMÁTICO
SETA indicativa de direção de "SAIDA" - CONFORME
PADRÃO COSCIP

UN

1,00

M

168,00

M

174,00

UN

56,00

UN

58,00

M

435,00

M

420,00

UN

1,00

UN
UN

38,00
18,00

UN

5,00

UN

5,00

VB

1,00

M2

100,80

M2
M3

62,88
43,11

M2

100,80

M3

43,11

M2

62,88
R$

UNID

41,00

UN

41,00

UN

25,00

Subtotal 3.0 R$
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4.0
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3

4.1.4

ADEQUAÇÃO DO SPDA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
PARA ADEQUAÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE
ELETRICISTA com encargos
AUXILIAR DE ELETRICISTA com encargos
Substituição/Reposição de materiais diversos
(isoladores,
furos,
parabolt/buchas/parafusos,
conectores, suportes, etc.) - Só fornecimento.
Laudo Técnico sobre o funcionamento do sistema
SPDA adequado, simultaneamente realizando
simulações e ensaios técnicos previstos na NBR
5419/2015, para atesto e aprovação de todo o
sistema, com fornecimento de ART CREA-PE

H
H

44,00
44,00

UN

1,00

UN

1,00
Subtotal 4.0 R$

5.0
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.1.4

5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

5.2.6

ADEQUAÇÃO DE PORTAS DO SALÃO DE FESTA
ADEQUAÇÃO ESQUADRIAS
RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
(PORTAS DE MADEIRA E VIDRO TEMPERADO)
RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA (OU
ACESSÓRIOS DE PORTAS DE VIDROS)
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA
10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E
INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E
PUXADOR
MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO
ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA
EM MADEIRA DE LEI PARA PORTAS EXTERNAS
INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,
DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR
BRANCO
ADEQUAÇÃO DE SUPERESTRUTURA
DEMOLIÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES
DE CONCRETO
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
MACICOS S/REAPROVEITAMENTO
DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM
ARGAMASSA- ADEQUAÇÃO DO PISO
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VÃO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO
1:3 COM PREPARO MANUAL
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICA DA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM

M²

6,93

UNID

3,00

M²

6,22

UNID

3,00

UNID

3,00

M²

4,20

M2

12,60

M2

12,60
R$

M³

0,13

M³

4,81

M²

1,49

M

5,85

M²

11,74

M²

11,74
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5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3

5.3.4

5.3.5

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM
PAREDES, UMA DEMÃO
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
ADEQUAÇÃO DE CANALETAS
RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/
DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE
75 MM- ADEQUAÇÃO DO PISO
REMOÇÃO DE CANALETA EXISTENTE ADEQUAÇÃO DO PISO
CANALETA COM GRELHA DE ALUMÍNIO LARG =
10CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ADEQUAÇÃO DO PISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM- ADEQUAÇÃO DO
PISO
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO
1:0,25:3, INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO ADEQUAÇÃO DO PISO (SOLEIRA EM GRANITO
CINZA ANDORINHA POLIDO)

M²

11,74

M²

11,74

M²

37,65
R$

M

2,96

M

2,40

M

2,96

M²

1,49

M²

0,99
Subtotal 5.0 R$

6.0
6.1

INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO/CORRIMÃO
DE ACESSO A SALA DO SERVIDOR
CORRIMÃO EM AÇO INOXI ø=1 1/2", DUPLO,
h=90cm

M

12,00
Subtotal 6.0 R$

7.0
7.1
7.2
7.3

LIMPEZA DA OBRA
LIMPEZA FINAL DA OBRA (Áreas com intervenções)
COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO
BOTA FORA DE MATERIAL COM UTILIZAÇÃO DE
CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (5M³) E
DESCARREGO EM ATERRO SANITÁRIO

M2
M3
M3

98,04
10,94
10,94
Subtotal 7.0 R$

8.0
8.1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MÊS

1,50
Subtotal 8.0 R$

TOTAL

R$

BDI (22%)

R$

TOTAL GERAL

R$

1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Se,
por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias corridos, e caso persista o interesse do Sesi-PE, poderá
ser solicitado prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;
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2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos
os custos necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como
já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes e seguros (se for o caso), deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente.
3) Concordamos com a Garantia de Execução Contratual na modalidade Caução em Dinheiro
ou Cheque Administrativo. (Vide item 8.4 do Edital)
4) Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: _________________________________________________________;
b) CNPJ (MF) nº: _________________________________________________________;
c) Inscrição Estadual nº: ___________________________________________________;
d) Endereço: ____________________________________________________________;
e) Fone: _____________________ Fax: ______________________________________;
f) CEP: __________________________; e
g) Cidade: ________________________ Estado: _______________________________;
h) Representante (s) legal (is) com poderes para assinar o
contrato:_______________________________________________;
i) Qualificação (Cargo, RG, CPF):____________________________________________;
j) Banco:________Conta Corrente:_________________Agência:___________________.

Local e data
________________________________________________________
Assinatura do responsável legar
_______________________________________________________
Assinatura do responsável técnico da empresa
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ANEXO IV
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O presente instrumento estabelece as condições gerais de contratação, fundamentos do
negócio jurídico a ser celebrado para a prestação de serviços por toda e qualquer pessoa
física e/ou jurídica para o Sesi-DR/PE.
As condições gerais de contratação para a prestação de serviços, em conjunto com a Proposta
do CONTRATADO e o Contrato de Prestação de Serviços – Condições específicas constituem
documento único, e será considerado sempre válido, legítimo e eficaz para todos os fins e
efeitos de Direito.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DEFINIÇÕES
O Serviço Social da Indústria - SESI, é um serviço social autônomo de natureza jurídica
privada, com a missão de realizar educação e qualidade de vida. A missão do SESI está
definida no Decreto-lei nº 9.403/46 e no seu Regulamento, aprovado pelo Decreto 57.375/65;
1.1.
Condições Gerais de Contratação – prestação de serviços: O presente documento, em
que constam todas as condições gerais de todas as contratações para a prestação de serviços
pelo CONTRATADO para o CONTRATANTE.
1.2.
Contrato de prestação de serviços - condições específicas: São as condições de
determinada contratação que complementam e integram as condições gerais e detalham a
prestação de serviços, e que prevalecem sobre as condições gerais em casos de conflito.
1.3.
Contratado(a)(s): toda e qualquer pessoa física ou jurídica prestadora de um serviço
que celebra Contrato com o Sesi-DR/PE.
1.4.

Contratante: O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional de Pernambuco.

1.5.
Proposta do(a)(s) CONTRATADO(A)(S): documento vinculado que, preenchido e
assinado pelo(a)(s) CONTRATADO(A)(S), adere, integra e complementa o presente
instrumento. Da Proposta constarão sempre, obrigatoriamente e sem prejuízo de outras, as
seguintes informações: (i) nome e qualificação do(a)(s) CONTRATADO(A)(S); (ii) objeto
detalhado do contrato (prestação dos serviços); (iii) preço; (iv) vigência; (v) identificação dos
Gestores responsáveis pelo(a)(s) CONTRATADO(A)(S).
1.6.
Termo de Referência: Documento que traz toda a especificação técnica do objeto a ser
contratado, integrando e complementando as Condições Gerais e Específicas de Contratação.
1.7.
Centro de Responsabilidade e Unidade Operacional: Indicam a unidade responsável e
os códigos orçamentários que conferem lastro financeiro às operações pertinentes à
contratação.
1.8.

Autorização de fornecimento: Contrato simplificado para contratação do objeto.

1.9.
Ordem de Serviço (O.S.): Documento que autoriza a prestação de um serviço contratado
e é utilizado como parâmetro para medição do faturamento correspondente.
1.10. Carimbo de Atesto: Ato executado pelo CONTRATANTE atestando o recebimento da
totalidade do objeto, em estrita conformidade com o que foi contratado.
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1.11. Edital de Licitação ou Instrumento Convocatório: Documento que rege o procedimento
de licitação nos casos em que esta é obrigatória, de acordo com o Regulamento de Licitações
e Contratos do SESI. O documento e seus anexos integram e complementam as Condições
Gerais e Específicas de Contratação.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
2.1. Além das demais obrigações definidas nestas condições gerais de contratação para a
prestação de serviços, nas condições específicas e nos demais documentos que as integram,
as partes se obrigam ao seguinte:
I - Obrigações do(a)(s) CONTRATADO(A)(S):
a) Cumprir integralmente as disposições e condições previstas nas condições gerais de
contratação para a prestação de serviços, nas condições específicas, bem como nos
instrumentos convocatórios de licitação e seus Anexos, que possam ter dado origem à
contratação, os quais são parte integrante do presente contrato, independentemente de
transcrição.
b) Desenvolver os serviços aqui contratados de acordo com a melhor técnica disponível no
mercado, com observância ao expressa e previamente autorizado pelo CONTRATANTE, assim
como respeitando o disposto na legislação aplicável.
c) Acatar possíveis acréscimos ou supressões ao quantitativo do objeto contratual até o limite
percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
d) Responsabilizar-se pelo pagamento de todos os tributos de sua responsabilidade, incidentes
sobre o objeto contratado, de natureza federal, estadual e municipal, bem como
responsabilizar-se pelas infrações fiscais decorrentes da execução do Contrato, autorizando o
CONTRATANTE a compensar valores não recolhidos ou recolhidos indevidamente.
e) Alocar equipe própria para o atendimento ao CONTRATANTE, de acordo com as
características e a complexidade dos trabalhos, conforme definido nas condições específicas
de contratação para a prestação de serviços.
f) Manter em seu nome e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados na
quantidade e habilitações necessárias à perfeita execução dos serviços, bem como mantê-los
constantemente treinados e atualizados para o bom desempenho de suas atividades.
g) Substituir de imediato, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE, pessoal da equipe,
sempre que exigido por esta, cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam
prejudiciais, inconvenientes, insatisfatórios e incompatíveis com o exercício das funções que
lhe forem atribuídas. Caso algum dos profissionais tenha que ser substituído no transcorrer da
execução do contrato, o(s) profissional(is) a ser(em) substituído(s) deverá(ão) possuir formação
e experiência igual ou superior a do(s) profissional(s) que está(ão) sendo substituído(s). A
substituição dependerá de aprovação do CONTRATANTE.
h) Designar representante com poderes para decidir todas as questões relacionadas com o
contrato.
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i) Cumprir, como única empregadora, as disposições legais, quer quanto à remuneração do
pessoal empregado e alocado na execução dos serviços, bem como aos demais encargos de
natureza trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, obrigando-se ainda a
respeitar e fazer com que sejam respeitados pelos seus empregados, que não terão qualquer
vínculo com o CONTRATANTE, todos os regulamentos de ordem interna e normas de
segurança do CONTRATANTE, os quais declara conhecer.
j) O inadimplemento do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), com referência a qualquer dos encargos
referidos no subitem anterior, não transfere à(s) CONTRATANTE(S) a responsabilidade por
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato ou restringir sua execução. O
CONTRATANTE também não se tornarão(á) corresponsável(eis) pelos eventuais
inadimplementos trabalhistas e previdenciários do(a)(s) CONTRATADO(A)(S).
k) Arcar com o pagamento de juros de 1,0 % (um por cento) ao mês e correção monetária pelo
IGP-M/FGV nas hipóteses de exercício do direito de regresso em relação a qualquer dos
encargos, contribuições e tributos acima mencionados que sejam exigidos e eventualmente
pagos pelo CONTRATANTE.
l) Assumir todos os encargos de possíveis demandas trabalhistas, civis ou penais relacionadas
à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
m) Responsabilizar-se pelo pagamento de indenização por danos diretos ou indiretos que,
comprovadamente e em virtude da execução do Contrato, por culpa (negligência, imprudência,
imperícia) ou dolo, vier a causar o CONTRATANTE ou a terceiros alheios à relação contratual,
por ato próprio ou de seus empregados, subcontratados ou colaboradores autorizados pelo
CONTRATANTE, podendo o CONTRATANTE descontar(em) o valor correspondente ao dano
dos pagamentos devidos.
n) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas os seus funcionários no
desempenho do serviço ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências do
CONTRATANTE.
o) Entregar relatórios acerca dos serviços prestados, sempre que for solicitado.
p) Identificar os funcionários que executarão os serviços nas instalações do CONTRATANTE.
q) Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como
as ocorrências havidas, devendo o CONTRATANTE tomar todas as providências cabíveis para
a imediata solução das anormalidades constatadas.
r) Fornecer, quando solicitado pelo CONTRATANTE, documentação comprobatória de
regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto ao FGTS.
s) Guardar inteiro sigilo dos dados e informações processados, reconhecendo serem estes de
propriedade exclusiva o CONTRATANTE, sendo vedada ao CONTRATADO sua cessão,
locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do CONTRATANTE.
t) Responsabilizar-se civil e criminalmente, pelo mau uso ou extravio dos documentos sob sua
guarda.
u) Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando ao CONTRATANTE os
esclarecimentos julgados necessários.
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v) Elaborar e apresentar ao CONTRATANTE, nas datas estabelecidas, todos os produtos e
relatórios de acompanhamento de execução de serviços, contendo todo o detalhamento das
atividades desenvolvidas, quando for o caso.
w) Não ceder, transferir ou subcontratar a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratual,
sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, por escrito. No caso de subcontratação
autorizada, esta somente poderá ser efetivada com empresas aprovadas pelo
CONTRATANTE, subsistindo ao CONTRATADO, total responsabilidade referente ao
cumprimento, pela subcontratada, de todas as obrigações contidas no instrumento contratual.
x) Fornecer ao CONTRATANTE, sempre que esta(s) assim o solicitar(em), cópia dos
comprovantes de pagamentos, de multas e/ou de indenizações, acompanhados das
justificativas pertinentes, na hipótese de ocorrerem infrações praticadas por sua culpa, no
decorrer do Contrato.
y) Não emitir duplicatas ou quaisquer títulos de crédito em face do CONTRATANTE sem que
estas tenham previamente autorizado.
z) Não negociar títulos em nome do(s) CONTRATANTE(S), bem como utilizar o presente
contrato para garantia de transações bancárias ou financeiras de qualquer espécie.
II - Obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar os pagamentos devidos ao CONTRATADO de acordo com o estabelecido nas
condições específicas de contratação para a prestação de serviços.
b) Fornecer ao CONTRATADO toda e qualquer informação necessária para a consecução do
objeto contratual.
c) Permitir ao pessoal técnico do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), desde que identificado e incluído
na relação de técnicos autorizados, o acesso às instalações do CONTRATANTE para a
execução dos serviços, respeitadas as normas e procedimentos de acesso às instalações.
d) Notificar o CONTRATADO quanto a defeitos ou irregularidades verificados na execução dos
serviços, bem como quanto a qualquer ocorrência relativa ao comportamento de seus técnicos,
quando em atendimento, que venha a ser considerado prejudicial ou inconveniente para o
CONTRATANTE.
e) Promover a fiscalização do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, por
intermédio de profissional designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
comunicando ao CONTRATADO e exigindo as medidas corretivas necessárias, no prazo
determinado pelo CONTRATANTE, bem como atestar os documentos fiscais pertinentes,
quando comprovada a execução total, fiel e correta dos serviços.
f) Sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com
os termos contratuais, e/ou com as OS emitidas.
g) Comunicar ao CONTRATADO a necessidade de substituição de profissional que seja
considerado inadequado para o exercício da função.
h) Emitir, antes da execução de qualquer serviço, a competente OS, se for o caso, definindo
claramente os requisitos técnicos, administrativos e financeiros relativos ao serviço objeto deste
contrato.
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i) Especificar e estabelecer normas, diretrizes e metodologias para a execução dos serviços
ora contratados, definindo as prioridades, regras, bem como os prazos e etapas para
cumprimento das obrigações.
j) Indicar representante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato nas respectivas
áreas de atuação.
k) Informar ao CONTRATATADO, por escrito, as razões que motivaram eventual rejeição dos
serviços contratados.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO
3.1. No valor a ser pago ao CONTRATADO, estarão compreendidos todos os custos
necessários à prestação dos serviços, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, fretes, viagens para Recife/PE e outros que
incidam direta ou indiretamente sobre o objeto.
3.2 O pagamento pelos serviços executados, será efetuado da seguinte forma:
a) No dia 25, ou no próximo dia útil, para as notas fiscais faturadas e entregues entre os
dias 01 e 15 de cada mês;
b) No dia 10, ou no próximo dia útil do mês subsequente, para as notas fiscais faturadas e
entregues entre os dias 16 e 31 de cada mês.
3.3 Para o pagamento, o CONTRATADO deverá apresentar nota fiscal, para ser devidamente
atestada pelo fiscal do contrato.
3.3.1. O pagamento estará condicionado à aprovação por parte do CONTRATANTE das
entregas referentes a cada serviço especificado.
3.4. O pagamento será realizado através do sistema BB PAGUE, ou seja, cobrança em carteira,
para liquidação em conta corrente, devendo o CONTRATADO informar junto ao corpo da nota
fiscal as informações relativas ao nome e número do banco, agência e número da conta
corrente para depósito, constar no corpo da nota fiscal, a devida descrição do(s) objeto(s)
executado(s), bem como da comprovação de sua regularidade fiscal, sendo tal comprovação
confirmada por consulta on-line (Internet);
3.5. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva realização/execução do
objeto pelo CONTRATADO, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte
do objeto entregue que, mediante autorização da Administração, for recebido parcialmente.
3.6. Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não
haja vedação legal para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;
3.7. Caberá ao CONTRATATADO apresentar a nota fiscal/fatura para as conferências e os
atestados de recebimento pela área solicitante com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência
da data de vencimento para que o CONTRATANTE possam providenciar os trâmites de
pagamento.
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3.8. Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção, o documento será devolvido ao
CONTRATADO e o prazo de pagamento será prorrogado pelo mesmo tempo em que durar a
correção, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE.
3.9. Somente serão de responsabilidade do CONTRATANTE as despesas de deslocamento de
profissionais do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), referentes ao objeto do contrato, quando em
viagens para destinos fora da sede do CONTRATANTE ou fora da Região Metropolitana do
Recife (RMR). As referidas despesas deverão ser previamente autorizadas pelo
CONTRATANTE e serão limitadas ao que se segue:
a) Fornecimento das passagens aéreas em classe econômica e tarifa promocional; e
b) Pagamento de ajuda de custo por dia de viagem, que terá como referência os valores e
critérios aplicados aos técnicos do CONTRATANTE, para as despesas com
hospedagem e alimentação.
3.10. Não serão aceitos boletos bancários, para cobrança;
3.11. Não será permitida a antecipação de pagamento.
3.12. Os preços não serão reajustados durante o primeiro período contratual, excetuando-se
quando da necessidade de aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
3.13. A cada 12 (doze) meses o contrato poderá ser prorrogado e reajustado, desde que seja
do interesse do Sesi/PE, considerando-se o índice do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas,
acumulado para o período de 12 (doze) meses, considerando-se o mês inicial o de assinatura
do instrumento contratual.
CLÁUSULA QUARTA - DO DIREITO AUTORAL
4.1. Todos os direitos autorais e conexos, paternidade, intelectualidade, patrimonialidade e
titularidade sobre os produtos e materiais desenvolvidos no âmbito desta contratação
pertencerão, exclusivamente, ao CONTRATANTE.
4.2. O CONTRATANTE, a qualquer tempo e sem qualquer restrição, poderá modificar o
conteúdo descrito no item anterior, promover futuras atualizações, modificações ou derivações
tecnológicas, ainda que associadas a outros produtos, ceder, emprestar, alienar, enfim, usar,
fruir e dispor dos produtos sem que o CONTRATADO faça jus a qualquer outra contrapartida,
além dos pagamentos previstos no contrato, o que se estende aos resultados oriundos a partir
dos serviços prestados.
4.3. É da exclusiva responsabilidade do CONTRATADO a obtenção da competente cessão de
direitos de autor e conexos, em favor do CONTRATANTE, junto às pessoas envolvidas na
elaboração dos produtos e materiais, sob pena de vir a responder pela integralidade dos
prejuízos que o não cumprimento desta sua obrigação vier a ocasionar ao CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUINTA - DA CONFIDENCIALIDADE
5.1. O CONTRATADO se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão da
celebração do contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total
sigilo de todas as informações que obtiver em razão do contrato e da prestação do serviço.
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5.2. O CONTRATADO se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus
diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que
tenham acesso a informações confidenciais, mantenham o sigilo acordado neste instrumento,
sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas
pessoas.
5.3. Não serão consideradas confidenciais as informações que:
a) sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público;
b) encontravam-se na posse legítima do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), livres de quaisquer
obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão deste contrato;
c) sejam expressamente identificadas pelo CONTRATANTE como não confidenciais;
d) devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, sendo a divulgação,
neste caso, a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado ao
CONTRATANTE.
5.4. O descumprimento da confidencialidade obrigará ao CONTRATADO à reparação de
eventuais perdas e danos, inclusive os valores que o CONTRATANTE venha eventualmente a
despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e
contratuais.
5.5. O não exercício pelo CONTRATANTE de qualquer direito previsto nesta cláusula de
confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não
importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência
de sua aplicação em caso de reincidência.
CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES E DA RESOLUÇÃO
6.1. As penalidades decorrentes do descumprimento parcial ou total seguirão a seguinte regra:
I. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força
maior, o CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:
a) Advertência, por escrito;
b) Multas;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Entidade Licitadora pelo prazo de até 02 (dois) anos.
II. Nas hipóteses de mora quanto ao cumprimento das obrigações, o CONTRATANTE poderá
aplicar multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, enquanto
perdurar o descumprimento.
II.1. O inadimplemento parcial do contrato ensejará a aplicação de multa em favor do
CONTRATANTE equivalente a 10% do valor total do contrato, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão, da aplicação da multa rescisória e das eventuais perdas e danos complementares
apuradas.
III. O inadimplemento injustificado do CONTRATADO por prazo superior a 30 (trinta) dias dará
ao CONTRATANTE o direito de considerar resolvido o contrato, independentemente de prévia
interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda o CONTRATADO pelas penalidades e
pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior,
devidamente comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.
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IV. A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a
aplicação de multa rescisória à parte culpada correspondente a 20% (vinte por cento) do
montante do valor do contrato, sendo que na hipótese de resolução por falta de pagamento
deverão ser observadas as condições previstas no item V.
V. O atraso no pagamento do serviço, por culpa do CONTRATANTE, implicará na incidência
de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação
do débito.
VI. O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.
VII. As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE
poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, deduzidas
da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.
VIII. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades
constatadas.
IX. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de
resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
sem que a(s) CONTRATADA(S) tenha(m) direito a indenização, a qualquer título:
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem
a prévia autorização escrita do CONTRATANTE;
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;
c) Ocorrer reincidência, por parte do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), em infração contratual que
implique na aplicação de multa;
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial do(a)(s)
CONTRATADO(A)(S);
e) Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto.
X. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o previsto na letra “d”,
o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) ficará sujeita à multa resolutória prevista no item IV acima,
cumulativamente, respondendo ainda, pelas perdas e danos decorrentes.

6.2. O atraso quanto ao descumprimento do Acordo de Níveis de Serviço, se for o caso,
implicará nas penalidades previstas no contrato de prestação de serviços – condições
específicas.
6.3. Previamente à aplicação de penalidades, ao CONTRATANTE oportunizará esclarecimento
pelo(a)(s) CONTRATADO(A)(S), mediante notificação, que terá prazo máximo de 05 (cinco
dias) úteis para apresentar justificativas, por escrito.
6.4. Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso o
CONTRATANTE entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções
previstas, neste instrumento.
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6.5. O CONTRTADO deverá manter durante o período de vigência contratual as mesmas
condições de habilitação no tocante a regularidade fiscal.
6.5.1. Constatada a situação de irregularidade do CONTRTADO, ele será notificado, por escrito,
sem prejuízo das penalidades previstas neste item, bem como do pagamento pelo objeto já
executado, para, num prazo de 20 (vinte) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisão da contratual.
6.5.2. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior
poderá ser prorrogado uma vez e por até igual período, a critério do Sesi-PE.
CLAUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO
CONTRATO
7.1. Fica desde já convencionado que o CONTRATANTE, por meio de seus representantes,
acompanhará e fiscalizará o serviço, objeto deste Contrato, sendo que essa fiscalização não
desincumbe o CONTRATADO de suas responsabilidades e obrigações.
7.2. A fiscalização do CONTRATANTE não exclui ou atenua a responsabilidade do
CONTRATADO por eventuais falhas na prestação dos serviços.
7.3. O CONTRATANTE indicará nas condições específicas de contratação para a prestação de
serviços seus representantes junto ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S) para a gestão do Contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
8.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas por este instrumento,
o CONTRATADO poderá solicitar ao CONTRATANTE, se entender necessário face ao objeto,
a prestação de garantia de contratação, nas modalidades caução em dinheiro ou fiança
bancária ou seguro garantia, em conformidade com o art. 27 do Regulamento de Licitações e
Contratos do SESI, devendo ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias contados da data
da convocação para a assinatura do contrato.
8.2. A garantia prestada, quando for o caso, deverá vigorar por mais 90 (noventa) dias após o
término da vigência contratual.
8.3 A garantia prestada, quando for o caso, será restituída, por solicitação, somente após
comprovação de integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive
recolhimento de multas, encargos previdenciários, trabalhistas e satisfação de prejuízos
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, em virtude da execução do objeto deste Contrato,
bem assim após comprovação da inexistência de reclamações trabalhistas, nas quais o
CONTRATANTE responda solidariamente ou subsidiariamente com o CONTRATADO sendo
deduzidos todos os valores questionados na justiça trabalhista, provocados pelo
CONTRATADO e não liquidados.
8.4. Sempre que forem deduzidos quaisquer valores da garantia ou quando houver
redimensionamento do Contrato ou reajuste de preços, a garantia deverá ser restabelecida, no
prazo de 10 (dez) dias úteis após recebimento de notificação do CONTRATANTE, de modo
que corresponda à porcentagem das condições específicas de contratação para a prestação
de serviços.
8.5. A garantia oferecida na modalidade fiança-bancária deverá:
a) conter renúncia expressa ao benefício de ordem, permitindo a execução da garantia sem
interferência do(a)(s) CONTRATADO(A)(S);
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b) estabelecer prazo máximo de 48 horas para cumprimento;
c) ser irretratável, salvo no caso de substituição por outra modalidade de garantia, prevista nos
termos do art. 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, previamente aprovada
pelo CONTRATANTE.
8.6. O CONTRATADO somente poderá executar o serviço após a apresentação da garantia
contratual prevista nesta Cláusula.
CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A tolerância por qualquer das partes quanto ao descumprimento das condições aqui
estipuladas será interpretada como mera liberalidade, não podendo ser invocada como
novação contratual ou renúncia de direitos;
9.2. É vedado a qualquer uma das Partes delegar ou transferir a terceiros, total ou parcialmente,
os direitos e deveres objeto do presente Contrato, sem a prévia autorização da outra Parte.
9.3. Os empregados do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), em razão da natureza civil da contratação,
não manterão qualquer vínculo com a(s) CONTRATANTE(S), sendo o(a)(s)
CONTRATADO(A)(S) responsável(eis) por todos e quaisquer ônus ou encargos decorrentes
das legislações fiscais, trabalhistas, e social referentes aos referidos empregados.
9.4. Se o CONTRATANTE forem autuadas, notificadas, citadas, intimadas ou condenadas em
razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível ao
CONTRATADO, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra
espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos devidos na forma do item 6.1 VII, até
que o CONTRATADO satisfaça a respectiva obrigação ou até que o CONTRATANTE seja
excluída do pólo passivo da autuação, notificação, citação, intimação ou condenação, mediante
decisão irrecorrível.
9.4.1. O CONTRATADO ressarcirá ao CONTRATANTE, independentemente do resultado dos
processos judiciais ou administrativos, o valor das horas que forem despendidas por seus
advogados, prepostos, além das despesas judiciais e administrativas e dos custos que incorrer,
servindo de base para o ressarcimento aqui pactuado a remuneração dos advogados e
prepostos do CONTRATANTE.
9.4.2. Caso já tenham sido efetuados pelo CONTRATANTE todos os pagamentos e
importâncias devidas ao CONTRATADO, ou se o Contrato já tiver sido encerrado ou não
havendo possibilidade de compensação satisfatória, assistirá ao CONTRATANTE o direito de
cobrar judicialmente tais obrigações do CONTRATADO, servindo, para tanto, o presente
instrumento como título executivo extrajudicial.
9.5. Fica estabelecido entre as partes que o CONTRATANTE, poderá, sem ônus e a qualquer
momento, rescindir o presente contrato, bastando para tanto, notificar o CONTRATADO, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
9.6. As condições específicas do Contrato de prestação de serviços prevalecerão sobre as
condições gerais da contratação sempre que forem com estas conflitantes.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Fica eleito o Foro da cidade do Recife – PE, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões relativas da contratação.
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS
CONTRATANTE
NOME: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚTRIA – DEPARTAMENTO
REGIONAL DE PERNAMBUCO
CNPJ: 03.910.210/0001-05
ENDEREÇO: AVENIDA CRUZ CABUGÁ, 767, SANTO AMARO –
RECIFE/PE
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):NILO AUGUSTO CÂMARA SIMÕES
CARGO E QUALIFICAÇÃO: SUPERINTENDENTE, BRASILEIRO,
CASADO, ADVOGADO, RG 842.287 SSP/PE, CPF 069.077.844-91
TELEFONE: (81) 3412-8300
EMAIL DO GESTOR DO CONTRATO: dgengenharia@pe.sesi.org.br
GESTOR DO CONTRATO: UNIENG
CONTRATADO(A)(S)
NOME: XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: XXXXXXXXXXXXX
ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): XXXXXXXXXXXXX
CARGO E QUALIFICAÇÃO: XXXXXXXXXXXXX
TELEFONE: XXXXXXXXXXXXX
EMAIL: XXXXXXXXXXXXX
GESTOR DO CONTRATO: XXXXXXXXXXXXX
As partes acima identificadas e qualificadas, doravante denominadas simplesmente
CONTRATANTE a primeira e CONTRATADO(A)(S) a segunda, por intermédio de processo
licitatório na modalidade de CONVITE Nº 22/2017, do tipo MENOR PREÇO, solicitado através
do MEMO Nº 210/2017/ASSLICO, devidamente autorizado pela autoridade competente e
parecer justificativo para contratação dos serviços em questão, na data de 01/11/2017, que se
regerá pelos termos do Edital de Licitação e seus Anexos e quando necessário, pelo
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, devidamente publicados no D.O.U. de
16/09/1998, com as posteriores alterações, publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002,
24/02/2006, 11/05/2011 e 23/12/2011, pela proposta do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), pelas
Condições Gerais da prestação de serviços, e pelas cláusulas e condições deste instrumento;
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente instrumento tem por objeto a execução de serviços de engenharia para
celebração de contrato de serviços de adequação do sistema de proteção e combate a incêndio
e Pânico da Unidade do Sesi de Escada.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
2.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1.1. Conforme os anexos abaixo, todos constantes do Convite:





Planilha orçamentária.
Projeto e memorial descritivo de proteção e combate a incêndio e TR;
Planta baixa - reforma;
Projeto da escada de acesso ao servidor.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1 O presente contrato tem por termo inicial a data da sua assinatura e o prazo de duração é
de 105 (cento e cinco) dias corridos, sendo 30 (trinta) dias corridos para providências iniciais
e entrega da documentação prevista no subitem 9.5; 45 (quarenta e cinco) dias corridos para
a execução dos serviços contados a partir da expedição da ordem de serviços e 30 (trinta)
dias para ultimar os procedimentos finais de pagamento e entrega da obra. O prazo de vigência
contratual poderá ser prorrogado se as partes assim expressamente e reciprocamente
convencionarem.
3.2. O objeto do contrato deverá ser executado na unidade do CONTRATANTE localizada Rua
Visconde de Utinga, s/nº - Bairro Centro, na Cidade de Escada-PE, correndo por conta
do(a)(s) CONTRATADO(A)(S) as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes dessa execução.
3.3. O prazo de execução dos serviços, mencionado no subitem 3.1, terá início com a
expedição da ordem de serviço por parte do CONTRATANTE, após a adoção da parte do(a)(s)
CONTRATADO(A)(S) de todas as exigências legais e contratuais, inclusive as previstas no
subitem 9.5.
3.4. A conclusão dos prazos previstos no subitem 3.1 poderá ocorrer de forma antecipada
como, ainda, poderão ser prorrogados, a pedido do(a)(s) CONTRATADO(A)(S), desde que por
motivo de caso fortuito ou de força maior que comprovadamente, a critério do
CONTRATANTE, impeçam a sua consumação.
CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento será feito pelos serviços efetivamente executados, de acordo com o
cronograma que consta do subitem 4.1.1, por medições mensais, após a entrega da nota fiscal
de serviços, devidamente atestada pela área demandante desta entidade denominada
UNIENG, comprovando que a execução está em conformidade com o exigido.
4.1.1. Os pagamentos ocorrerão conforme medição, realizadas nos seguintes cronogramas:
4.1.1.1. A 1ª (primeira medição será realizada com 30 (trinta) dias a partir da ordem de serviços;
Com pagamento de até 60% do valor global do contrato, conforme medição de serviços
executados;
4.1.1.2. A 2ª (segunda) e última medição será realizada com a conclusão dos serviços e após
a emissão do termo de recebimento definitivo.
4.2 As notas fiscais/faturas deverão estar acompanhadas de planilha contendo a completa
descrição dos serviços executados no período, devidamente atestadas pela fiscalização do
CONTRATANTE.
4.3. O valor total deste contrato é de ....................... (..........................................................),
sendo considerado fixo e irreajustável durante o período de vigência desta avença, com
pagamentos em parcelas conforme medição, em conformidade com a execução dos serviços.
4.4. Por ocasião da apresentação ao CONTRATANTE da nota fiscal, fatura, recibo ou
documento de cobrança equivalente, o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) deverá(ão) fazer prova do
recolhimento mensal do FGTS por meio de guias de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, na forma disposta a seguir:
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I - As comprovações relativas ao FGTS a serem apresentadas deverão
corresponder ao período de execução e à mão-de-obra alocada para esse fim. Tal
comprovação poderá ser efetuada da seguinte forma:
a) meio magnético gerado pelo SEFIP (programa validador Sistema Empresa
de Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social) ou
b) por cópia autenticada da GFIP pré-emitida, fornecida pela Caixa
Econômica Federal, ou;
c) cópia autenticada da 2ª via do formulário impresso de GFIP. Deverá ser
apresentada ainda, cópia autenticada do comprovante de entrega de GFIP contendo o carimbo
CIEF - Cadastro de Inscrição de Entidades Financeiras, com os dados do receptor (nome,
agência e data de entrega) e autenticação mecânica.
II- Se por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura, do recibo ou do
documento de cobrança equivalente não houver decorrido o prazo legal para recolhimento do
FGTS, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês
imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando
do vencimento do prazo legal para recolhimento.
III - Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável à
espécie e os respectivos atos normativos, o CONTRATANTE fará, no ato de pagamento, se
ocorrer as hipóteses de incidência, todas as retenções legalmente devidas.
IV - Quando da emissão da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de
“RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL”, sendo que:
a) poderão ser deduzidos da base de cálculo da retenção, os valores dos
custos de fornecimento incorridos pela CONTRATADA a título de vale-transporte e de valerefeição, nos termos da legislação própria. Tais parcelas deverão estar discriminadas no
documento de cobrança.
b) a falta de destaque do valor da retenção no documento de cobrança
impossibilitará a CONTRATADA de efetuar sua compensação perante o INSS, ficando a critério
do CONTRATANTE proceder a retenção/recolhimento devidos sobre o valor bruto do
documento de cobrança ou devolvê-lo à CONTRATADA.
VI - Quando da apresentação do documento de cobrança a CONTRATADA
deverá elaborar e entregar ao CONTRATANTE cópia da:
a) folha de pagamento específica para os serviços realizados sob o contrato,
identificando o número do contrato, a Unidade que o administra, relacionando respectivamente
todos os segurados colocados à disposição desta e informando:
1. Nome dos segurados
2. Cargo ou função
3. Remuneração discriminando separadamente as parcelas sujeitas ou não à incidência
das contribuições previdenciárias;
4. Descontos legais;
5. Quantidade de quotas e valor pago à título de salário-família;
6. Totalização por rubrica e geral;
7. Resumo geral consolidado da folha de pagamento; e
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b) demonstrativo mensal assinado por seu
individualizado por CONTRATANTE, com as seguintes informações:
1.
2.
3.
4.
5.

representante

legal,

Nome e CNPJ do CONTRATANTE;
Data de emissão do documento de cobrança;
Número do documento de cobrança;
Valor bruto, retenção e valor líquido (recebido) do documento de cobrança.
Totalização dos valores e sua consolidação.

c) os documentos solicitados nas alíneas anteriores deverão ser entregues
ao CONTRATANTE na mesma oportunidade da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de
cobrança equivalente.
4.5. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido no instrumento
convocatório, observando-se para as respectivas realizações que o(a)(s) CONTRATADO(A)(S)
deverá(ão) entregar a nota fiscal de serviços na sede do CONTRATANTE, situada na Av. Cruz
Cabugá, 767 – 2º andar – Santo Amaro, nesta Capital, no prazo de dois dias após a sua
realização.
4.6. O atraso no cumprimento do prazo fixado no anterior subitem 4.5 ensejará a prorrogação
do prazo de pagamento, aplicando-se a regra prevista nas condições gerais da contratação.
4.7. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá juros de mora de 0,02% (dois
centésimos por cento) ao dia, relativos ao período compreendido entre a data de vencimento
do prazo para pagamento até a data da efetiva emissão da ordem bancária, até o limite de 10%
(dez por cento).
4.7.1. Para os pagamentos, além da execução dos serviços, é necessário que o(a)(s)
CONTRATADO(A)(S) tenha(m) cumprido todas as exigências contratuais relativas a
pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, inclusive quanto à comprovação
de sua regularidade fiscal, sem o que as faturas não serão aceitas, não incorrendo ônus ao
CONTRATANTE.
4.8. As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao(à)(s) CONTRATADO(A)(S)
para as devidas correções e, nessa hipótese, haverá a prorrogação do prazo de pagamento,
aplicando-se a regra prevista nas condições gerais da contratação.
4.9. A devolução de qualquer fatura por desconformidade ou descumprimento de condições
contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que o(a)(s) CONTRATADO(A)(S)
suspenda(m) a execução dos serviços.
4.10. A realização de pagamentos não isentará o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) das
responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos
serviços por ela executados.
4.11. Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável à espécie e os
respectivos atos normativos, o CONTRATANTE fará, no ato de pagamento, se ocorrer às
hipóteses de incidência, todas as retenções legalmente devidas.
4.12. O(A)(s) CONTRATADO(A)(S) deverá(ão) manter, durante o prazo de vigência contratual,
todas as condições necessárias à sua contratação, inclusive a regularidade fiscal.
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CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA CONTRATUAL
5.1. Para assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações contraídas neste instrumento,
o(a)(s) CONTRATADO(A)(S) oferece(m) ao CONTRATANTE a garantia descrita nesta
Cláusula e nas condições gerais da contratação para a prestação de serviços, no valor de R$
_________ (extenso), correspondente a 03% (três por cento) do Valor Total Contratado, na
modalidade de Caução em Dinheiro ou Cheque Administrativo.
CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO
6.1. A gestão do Contrato será realizada pela UNIENG – Unidade de Engenharia.
6.2. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE ficará a cargo dos seguintes empregado(a)s:
JANAÍNA ALVES, matricula nº 6043, que poderá ser realizada mediante vistorias, de acordo
com sua conveniência, que terão por objetivo a avaliação da qualidade, do andamento dos
serviços e da quantidade das análises realizadas, inclusive para efeito de faturamento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão pelos códigos orçamentários abaixo:
i.
ii.
iii.

Unidade (ED): 511 Escada
Centro de Responsabilidade: CR 4750
Conta financeira: 1480
CLÁUSULA OITAVA – DOS ANEXOS
8.1 Fazem parte deste contrato independentemente de transcrição:
i) Condições gerais da contratação;
ii) Proposta da Contratada;
iii) Edital de licitação, quando for o caso;
iv) Demais documentos que instruem o processo de contratação.
CLAUSULA NONA – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO.
9.1.
Os serviços devem obedecer às prescrições das Normas Brasileiras referentes aos
trabalhos contratados,
9.2.
Durante todo o trabalho deverá existir o acompanhamento de profissional (ais)
tecnicamente habilitados,
9.3.
A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às normas de segurança e medicina
do trabalho, especialmente à NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
Construção,
9.4.
Será obrigatório o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) por todos os
operários, de acordo com a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego,
NR 6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.
9.5. A ordem de serviço para início das atividades só será emitida com a apresentação dos
seguintes documentos:
9.5.1. Cópia da CTPS, páginas 07 e 08 e contrato de empregado;
9.5.2.Relação dos funcionários que poderão trabalhar neste objeto;
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9.5.3.Ficha de registro;
9.5.4.ASO;
9.5.5.Comprovante de recebimento de EPI’S;
9.5.6.PCMSO;
9.5.7.PPRA, se for o caso;
9.5.8.ART;
9.5.9.Treinamentos na NR33 e NR35, para os que necessitarem.
9.6. Fica estabelecido entre as partes contratantes que a execução do objeto do presente
contrato se dará de forma que haja, se necessário, interdição apenas nos locais de realização
dos serviços.
CLAUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Recife - PE, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões relativas da contratação.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente Contrato em 02 (duas) vias de
igual teor e forma e para um só fim, na presença das testemunhas baixo, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos.
Recife/PE, ___ de ___________ de ______.

______________________________________

NILO AUGUSTO CÂMARA SIMÕES
Superintendente SESI/PE
CONTRATANTE
______________________________________
CONTRATADO
TESTEMUNHA:

Nome:
CPF:
R.G.:

Nome:
CPF:
R.G.:
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ANEXO V

ATESTADO DE VISITA / VISTORIA

Atesto para os devidos fins, que o Sr(ª)____________________ responsável técnico da
Empresa ________________visitou e vistoriou o(s) local(is) , onde será(ão) executado(s) os
serviços, de adequação do sistema de Proteção e Combate a Incêndio da Unidade do Sesi de
Escada em ___ de ________ de 2017, tendo tomado conhecimento de todas as informações,
peculiaridades e condições para cumprimento das obrigações referente ao Termo de
Referência para eventual contratação.
Recife, _____ de _______ de 2017.
Representante legal do SESI_______________________________
Responsável técnico da Empresa ___________________________
0u
DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA
(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DA MESMA COM CNPJ, ENDEREÇO, etc), neste
ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAÇÃO DO MESMO,
CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNÇÃO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que,
OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços de
adequação do sistema de Proteção e Combate a Incêndio da Unidade do Sesi de Escada,
que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar
fielmente os serviços nos termos do Termo de Referência, do Projeto Básico e dos demais
anexos que compõem o processo.
Recife, ___ de _________ de 2017.
Representante legal do SESI_______________________________
Representante legal da Empresa __________________________ _
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ANEXO VI

DADOS COMPLEMENTARES DO REPRESENTANTE LEGAL HABILITADO PARA
ASSINATURA DO CONTRATO

NOME CPFIDENTIDADENACIONALIDADEPROFISSÃO CARGO NA EMPRESAESTADO CIVILENDEREÇO COMPLETO TELEFONE E FAX:
E-mail (se houver)
NOME COMPLETO E DADOS DO PREPOSTO (se for o caso)

Recife, _____ de _________________ de _____.

________________________________________
Assinatura e Carimbo
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ANEXO VII

PROTOCOLO DE RETIRADA DE ETIDAL DO SITE

Acusamos a retirada/recebimento do CONVITE Nº 22/2017 - execução de serviços de
adequação do sistema de proteção e combate a incêndio da Unidade do Sesi em Escada,
que nos foi disponibilizado no site, www.pe.sesi.org.br pelo Serviço Social da Indústria –
Sesi/PE, para contratação de empresa do ramo, visando o atendimento das necessidades do
Sesi-PE.
Recife, ___ de _____________ de 2017.

Assinatura e carimbo da empresa

Razão social: ___________________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________________
Contato: (Nome)_________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________
Telefone: ______________________________________________________________
Fax: __________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________

OBSERVAÇÃO: “Depois de preenchido e assinado este protocolo deverá ser enviado para o
e-mail licitacaoecontratos@pe.sesi.org.br”
Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime o SesiPE da obrigação de qualquer eventual informação deste Pregão diretamente à licitante.

Página 46 de 46

