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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 Concorrência,
do tipo Técnica e Preço, que será regida por este instrumento convocatório e pelas disposições contidas
no Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, conforme Ato ad referendum n.º 01/2006, publicado
no Diário Oficial da União, na seção 3, em 24 de fevereiro de 2006, e subsequentes alterações,
inclusive as promovidas pelos Atos Resolutórios nº 01/2011, do Conselho Nacional do Sesi, publicado
no D.O.U. Seção III, de 11 de maio de 2011, e Ato 21/2011, de 29 de novembro de 2011, publicado
no D.O.U, 246, sessão 3, em 23 de dezembro de 2011, página 409, 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.
1. OBJETO
1.1 Constitui objeto da presente licitação a Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
elaboração e execução de projeto sócio-cultural 2018, para projeção itinerante de filmes em sistema 100%
digital e que foram lançados em território nacional após 01/07/2016 (previamente selecionados para
escolha do Gestor do Projeto), com exibição ao ar livre e em praça pública, em 44 municípios do interior
do estado de Pernambuco, incluindo, ainda, a realização de oficinas e de relatórios de pesquisa de
mercado, para atender as demandas do Serviço Social da Indústria – Sesi/PE, nos moldes técnicos
contidos neste Termo de Referência descrito no Anexo I deste Edital de concorrência por técnica e
preço.
Os municípios escolhidos foram indicados pela AMUPE – Associação Municipalista de Pernambuco – e
escolhidos de acordo com critérios do projeto que é municípios com a população entre 10 e 80 mil
habitantes, municípios que não possuam cinema ou que o cinema esteja desativado e municípios que
não tenha recebido o projeto há pelo menos 2 anos.
Municípios escolhidos: Afogados da Ingazeira, Alagoinha, Arcoverde, Belém de São Francisco, Belo
Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buenos Aires, Cabrobó, Cedro, Condado, Cortês, Cumaru, Escada,
Floresta, Goiana, Gravatá, Iguaracy, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapetim, Itaquitinga, Jaqueira, Lajedo,
Limoeiro, Macaparana, Maraial, Moreno, Orobó, Ouricuri, Pesqueira, Poção, Pombos, Rio Formoso,
Salgueiro, Santa Terezinha, São Bento do Una, São José da Coroa Grande, Sertânia, Surubim, Tabira,
Trindade, Triunfo, Venturosa e Xexéu. Municípios substitutos que poderão receber o projeto, de acordo
com escolha do Sesi, em caso de impedimento ou força maior que impossibilite a execução do projeto
em um dos 44 municípios acima relacionados: Araçoiaba, Belém de Maria, Betânia, Jatobá, Calçado, Chã
de Alegria, Feira Nova, Ferreiros, Frei Miguelinho, Inajá, Lagoa do Ouro, Lagoa do Carro, Machados,
Paranatama, Terra Nova, Tupanatinga, Sairé, Salgadinho, Santa Cruz da Baixa Verde e Santa Maria da
Boa Vista.
1.2. Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I – Termo de Referência;
b) Anexo II – Modelo da Proposta;
c) Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento/Representação;
d) Anexo IV – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Participação;
e) Anexo V – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e demais
Disposições do Edital;
f) Anexo VI – Minuta do Contrato;

g) Anexo VII – Protocolo de Retirada de Edital do Site;
1.3 - O valor máximo estimado para a execução do objeto é de R$ 5.464.076,00 (cinco milhões,
quatrocentos e sessenta e quatro mil e setenta e seis reais)
1.4 - Da Dotação Orçamentária
1.4.1 - A obrigação financeira assumida nesta Licitação correrá por conta de recursos recebidos do
Departamento Nacional do Sesi relativos ao Projeto Cine Sesi, para rubrica “Contratação de Terceiros”.
1.5 - Centro de Responsabilidade CR – Cine Sesi Cultural – 2940;
1.6 – ED = 200.
2. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
2.1 - Os interessados poderão adquirir um exemplar do Edital de Concorrência n° 02/2018, bem como
obter informações ou esclarecimentos sobre o processo licitatório, junto à Assessoria de Licitações e
Contratos, localizada no 2º andar do edifício Casa da Indústria, situado na Av. Cruz Cabugá, 767,
bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife – PE, ou pelo site do Sesi no endereço virtual
www.pe.sesi.org.br. Maiores informações e-mail licitacao@pe.sesi.org.br.
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3.1 - Para participar da licitação os interessados deverão entregar à Comissão de Licitação, no horário
estabelecido para abertura, 03 (três) envelopes distintos, sendo o envelope de n° 1, contendo documentos
para "HABILITAÇÃO", o envelope n° 2, contendo "PROPOSTA TÉCNICA" e envelope 3, contendo
"PROPOSTA COMERCIAL", feitos em papel opaco, que deverão estar devidamente lacrados;
3.2 - Externamente os envelopes conterão: nome da razão social da empresa Licitante, endereço, n° de
telefone para contato, n° da concorrência, data, hora de abertura e, a indicação "HABILITAÇÃO”,
"PROPOSTA TÉCNICA" e "PROPOSTA COMERCIAL".
3.3 - É condição para participar do certame, ser a licitante representada por seu titular ou representante
legal, o qual não poderá ser representante também de outra empresa concorrente, devendo apresentar a
seguinte documentação:
a) se titular, diretor, sócio ou gerente: através de cópia do contrato social ou a última consolidação
contratual e as alterações subseqüentes, estatuto com ata de eleição de diretoria ou instrumento
específico que lhe confira poderes para tanto, todos os documentos autenticados ou, ainda, mediante a
apresentação dos originais para conferência, devendo identificar-se exibindo a carteira de identidade ou
outro documento de identificação equivalente, reconhecido legalmente;
b) se por outra pessoa: mediante apresentação de instrumento público ou particular de mandato
(procuração), com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao
certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos,
apresentado juntamente com cópia do contrato social ou a última consolidação contratual e as alterações
subseqüentes, estatuto com ata de eleição de diretoria ou instrumento específico que comprove que o
outorgante do documento detém poderes para tanto, todos os documentos autenticados ou, ainda,
mediante a apresentação dos originais para conferência, devendo igualmente identificar-se exibindo a
carteira de identidade ou outro documento de identificação equivalente, reconhecido legalmente.

3.3.1 Os documentos de representação deverão ser apresentados à Comissão dentro do envelope de
Proposta Comercial, e ficarão retidos para instrução do processo;
3.3.2 O representante ou titular que comparecer às sessões, deverá exibir sua respectiva cédula
de identidade ou outro documento público, que o identifique e permita comprovar as informações
constantes nos documentos de credenciamento;
3.3.3 A não apresentação dos documentos de representação ou a sua incorreção, não desclassificará a
Licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e responder por ela;
3.3.4 Não poderão participar desta Licitação as empresas cujos Dirigentes ou Gerentes sejam
Colaboradores ou Diretores do Sesi-PE. Ficam também impedidas de participar as cooperativas,
e as empresas que nos últimos 02 (dois) anos deixaram de atender, sem motivo justificado, cláusulas
contratuais com essa entidade;
3.4 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante credenciada;
3.5 - Entende-se por credenciamento, a habilitação do representante mediante procuração especifica
para a presente licitação ou documento de credenciamento (anexo III), acompanhada de cópia
de ato de investidura do outorgante no qual declare, expressamente, ter poderes para devida outorga.
Caso seja titular da empresa, apresentar documentos que comprovem sua capacidade de representar;
3.6 - Os interessados que não puderem estar presentes no momento da abertura da sessão, poderão
participar desta licitação desde que comprovadamente entreguem os envelopes contendo a
documentação de habilitação (envelope 01), proposta técnica, (envelope 02) e proposta comercial
(envelope 03), devidamente fechados, rubricados, timbrados e constando o número e modalidade da
licitação em questão, na sala da Comissão antes do horário de abertura da sessão.
3.7 - Os licitantes de localidades mais distantes que quiserem participar desta Concorrência poderão
utilizar-se da via postal, e deverão acondicionar os envelopes citados no anterior item 3.6, devidamente
lacrados, em um único SEDEX, e endereçá-lo à Comissão de Licitação no endereço constante no item
2, subitem 2.1. Os envelopes enviados por essa forma só serão aceitos pela Comissão de Licitação se
lhes forem encaminhados até o dia e horário estabelecidos em edital para abertura dos mesmos, e se
entregue sem qualquer violação de seu conteúdo.
3.8 - A Comissão de Licitação não se responsabilizará por proposta que seja entregue em outro local, dia
e horário se não os do mencionados neste edital.
3.9 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo licitatório, interessados que se
enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:
a) Estar constituídos sob a forma de consórcio;
b) Empresas estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no país;
c) 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) de celebrar contratos com a Administração Pública, criada pela CGU, 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;

d) Os impedimentos citados acima, caso existam deverão ser declarados pela empresa proponente, sob
pena de responsabilidades administrativa, civis e penais cabíveis, conforme legislação vigente;
e) Estejam sob falência, concordata e/ou processo de recuperação judicial, sob concurso de credores,
dissolução ou liquidação;
f) Tenham em seu quadro funcionário ou ex-funcionários desligado a menos de 06 (seis) meses, contados
da sua demissão ou aposentadoria, membro do Conselho do Sesi-PE, mesmo subcontratado, como
dirigente, controlador ou responsável técnico;
g) Empresas que possuam ramo de atividade registrado no ato constitutivo incompatível com o objeto
desta licitação.
4. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE “1”
4.1 - Para fins de habilitação jurídica, a licitante deverá apresentar:
4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
4.1.2 - 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
4.2 Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
4.2.1 - Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou
mais atestados, fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que já executou ou
executa satisfatoriamente objeto da mesma natureza ou similar ao aqui licitado. O atestado deverá conter
o ano de início e término da execução dos serviços, caso já tenha sido finalizada, além das seguintes
informações:
a)
b)
c)
d)

Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;
Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente;
Data de emissão do atestado ou da certidão;
Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente);

4.3 - Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica
apurada pela CL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva
licitante.
 Qualificação Econômico-Financeira
4.4 - Para fins de habilitação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:
4.4.1 - 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
4.5 - Para fins de regularidade fiscal, a licitante deverá apresentar:
4.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
4.5.2 - 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:
4.5.2.1 - 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.
4.5.2.2 - 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;
4.5.2.3 - 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;
4.5.2.4 - Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), expedido pela Caixa Econômica Federal.
4.6 - Para fins de habilitação, a verificação online realizada pelo Sesi-PE, por intermédio da sua Comissão
de Licitação, nos sites oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, constitui meio legal de prova;
4.7 - Os anexos IV e V – Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos de Participação e Declaração
de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e demais Disposições do Edital, respectivamente, deverão
ser apresentados juntos do envelope de habilitação. A não apresentação dos citados anexos, não inabilita
ou desclassifica a proponente;
4.7.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de proposta e habilitação sujeitará a
licitante às sanções previstas neste edital.
5. DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE “2”
5.1 - A proposta técnica será composta dos quesitos abaixo.
5.1.1- PROJETO: Texto de, no mínimo, 03 (três) folhas no tamanho A4, com 30 (trinta) linhas de 70
(setenta) toques, no qual a licitante exporá todo o projeto a ser executado, inclusive a estratégia de
abordagem em cada uma das localidades a serem contempladas pelo projeto, bem como a estratégia
logística e de distribuição, detalhando cada fase específica de forma clara e direta, quantificando e
qualificando todos os profissionais e equipamentos envolvidos no projeto;
5.1.2 - A qualificação dos profissionais será feita com a indicação do cargo de cada um dos profissionais
e sua qualificação, especialmente histórico, experiência comprovada e quantitativos de eventos realizados
similares ao do objeto licitado;
5.1.3 - Como do texto do PROJETO, terá proposta de grade de programação para as oficinas de
cinema, desenvolvimento de roteiro para produção de vídeo de 02 (dois) minutos para o esclarecimento,
sensibilização e prevenção da diabetes através da alimentação saudável, citando a atuação do Sesi nessa

área, e desenvolvimento de roteiro para produção de vídeo de 02 (dois) minutos para o esclarecimento,
sensibilização e promoção da ética e integridade do cidadão brasileiro em sua vida cotidiana e seu papel
no enfrentamento da corrupção e práticas ilegais, a serem veiculados antes das exibições dos filmes
5.1.4 - Apresentar o roteiro/questionário técnico da pesquisa de mercado a ser realizada em três dos
municípios da itinerância, com o detalhamento da metodologia a ser adotada.
5.2. - HISTÓRICOS DE CASOS ANTERIORES
HISTÓRICOS DE CASOS ANTERIORES: Relato de, pelo menos, 02 (dois) casos anteriores (cases
histories), com textos de no máximo 05 (cinco) laudas cada um, onde a licitante relatará experiências
anteriores com projetos similares ao do objeto deste Edital, devidamente referendado(s) pelo(s) respectivo
cliente(s).
5.3. – REGISTRO EM VÍDEO
Apresentação de 01 (um) vídeo documentário com, no mínimo, 03 (três) minutos de duração, em que
a licitante comprove a execução de projeto semelhante ao do objeto do presente certame, com
depoimento das pessoas beneficiadas.
5.3.1. – VÍDEO DE SAÚDE
Apresentação de roteiro para vídeo com, no mínimo, 02 (dois) minutos de duração, contendo orientações
e esclarecimentos da prevenção da diabetes através da alimentação saudável, citando a atuação do Sesi
nessa área, semelhante ao do objeto da presente licitação. O vídeo deverá ser apresentado, pela empresa
vencedora do certame, 10 (dez) dias antes do início da produção do projeto.
5.3.2. - VÍDEO DE ÉTICA
Apresentação de roteiro para vídeo com, no mínimo, 02 (dois) minutos de duração, contendo orientações,
esclarecimentos e promoção da ética e integridade do cidadão brasileiro em sua vida cotidiana e seu
papel no enfrentamento da corrupção e práticas ilegais, semelhante ao do objeto da presente licitação. O
vídeo deverá ser apresentado, pela empresa vencedora do certame, 10 (dez) dias antes do início da
produção do projeto.
5.4 - CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO - Texto de, no mínimo, três (03) folhas no tamanho A4, com trinta
(30) linhas de setenta (70) toques, dividida em:
5.4.1. - IDEIA CRIATIVA - Síntese da estratégia de comunicação publicitária, acompanhadas de
exemplos de peças que as corporifiquem objetivamente, apresentadas sob a forma de roteiros/vídeo,
texto/spot ou jingle e peças gráficas. A ideia tem que ser específica para esse certame, isto é, não pode
ter sido já divulgada e/ou utilizada.
5.4.2. - ESTRATÉGIA DE MÍDIA E DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO
5.4.2.1. – Síntese do plano de veiculação e de distribuição das peças, indicando os meios de comunicação
que serão utilizados e suas respectivas frequências de mídia, bem como os quantitativos dos materiais a
serem produzidos, com suas respectivas especificações técnicas.
5.5. REPERTÓRIO

Apresentação de um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pelo licitante, sob forma de peças de
divulgação do projeto com as respectivas memórias técnicas, nas quais será incluída apresentação
sucinta do problema que a peça se propôs a resolver, devendo apresentar-se da seguinte forma:
a) 01 (um) DVD, contendo pelo menos 03 (três) comerciais para televisão;
b) 01 (um) CD contendo pelo menos 03 (três) spots e/ou jingles para rádio; e
c) 01 (um) conjunto pelo menos 03 (três) anúncios destinados à mídia impressa;
5.5.1. Cada trabalho apresentado no REPERTÓRIO conterá, obrigatoriamente, título, data ou período de
veiculação e indicação das praças que o exibiram.
5.6. – RELATÓRIO DE PESQUISA: Apresentação de relatório de pesquisa de mercado, realizada
por empresa especializada, de projetos culturais realizados pela licitante, que comprovem através de
dados coletados com o público beneficiado, a qualidade técnica dos equipamentos utilizados, a aceitação
da execução do projeto, a aprovação da campanha de divulgação do projeto produzida e veiculada, bem
como, a avaliação da organização geral do(s) evento(s) realizado(s).
5.7. - DIREITOS AUTORAIS
A licitante apresentará como parte indispensável de sua proposta técnica, uma declaração em que tratará
da questão dos direitos autorais dos filmes a serem exibidos no projeto, deixando explícita sua
responsabilidade exclusiva sobre quaisquer ônus relativos a cessões de direitos autorais.
6. DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE “3”
6.1 - A proposta comercial deve ser entregue em envelope fechado, feito de papel opaco, impressa por
computador, sem emendas ou rasuras, assinada e endereçada à Comissão de Licitação, até à hora
marcada para abertura, contendo preço global;
6.2 - Conter preço global para realização de todo o projeto, em algarismo arábico e por extenso.
Em caso de divergência será considerado o preço por extenso;
6.2.1 - O prazo de execução do objeto ora licitado será de, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato, podendo este ser prorrogado, desde que seja do interesse do Sesi-PE e em
estrita obediência ao Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
6.3 - O prazo para início dos serviços será de no máximo até 30 (trinta) dias corridos, após autorização
dada pelo Sesi - PE à empresa vencedora;
6.4 - O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da
data da abertura;
6.4.1. 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 Sesi- PE, poderá ser
solicitado prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;
6.5 - No preço, o proponente incluirá todas as despesas decorrentes da execução integral do projeto
licitado, referentes à mão-de-obra, custos, ISS, impostos, taxas, tributos em geral, e demais encargos
diretos ou indiretos, não especificados nesta concorrência e tudo mais necessário à completa prestação
dos serviços objeto desta licitação, inclusive custos com divulgação, veiculação e publicidade do projeto,
considerando-se estas como inclusas nos valores ofertados quando não mencionadas;
6.6 - A cotação deverá ser em moeda corrente nacional (R$) Real;

6.7 - A licitante poderá oferecer vantagens em sua proposta, como oferecer o "objeto da licitação" com
maior recurso, modernidade e tecnologia, sem que tais vantagens influenciem no resultado do julgamento;
6.8 - A proposta não poderá conter qualquer item ou anotação que indique antecipação de pagamento;
6.9 - A licitante deverá apresentar declaração indicando que as incidências fiscais e todos os demais
encargos e custos inerentes à execução do projeto, objeto deste edital, correrão por conta da
contratada.
6.10 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas, a classificação será obtida mediante
sorteio realizado no próprio ato, conforme procedimento previsto no item específico deste Edital, vedado
qualquer outro tipo de procedimento, exceto o estipulado no subitem abaixo:
7. DOS PROCEDIMENTOS
7.1 - Recebidos os envelopes de todos os licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes de
"HABILITAÇÃO";
7.2 - Os documentos de habilitação contidos no envelope "HABILITAÇÃO", e os envelopes da
"PROPOSTA COMERCIAL" e da “PROPOSTA TÉCNICA”, serão rubricados por pelo menos um (01)
membro da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou, a escolha destes, por uma comissão
de licitantes por eles designada;
7.3 - Após o exame dos documentos de habilitação e seleção dos habilitados, os envelopes de "proposta
comercial" dos licitantes habilitados serão abertos em horário e datas estabelecidos pela Comissão de
Licitação, podendo ser, inclusive, na mesma sessão da habilitação, caso haja expressa desistência
de todos os licitantes do direito de recorrer. As propostas abertas pela Comissão de Licitação serão
lidas perante os presentes, devendo, em seguida, ser rubricadas folha por folha, por pelo menos um (01)
membro da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou, a escolha destes, por uma comissão
de licitantes por eles designada. Serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes de "proposta
comercial” e de “proposta técnica” inviolados, desde que não tenha havido recurso ou após o seu
julgamento, se este for denegado;
7.4 - Serão admitidas negociações e retificações dos preços originalmente ofertados, após a abertura das
propostas comerciais;
7.5 - Serão desclassificadas as licitantes cujas propostas comerciais deixarem de atender às exigências
desta concorrência, que não contenham informações suficientes que permitam a perfeita avaliação
qualitativa e quantitativa, que contenham qualquer limitação ou condição substancial que seja contrária
aos termos deste edital, bem como apresentarem preços acima do valor estimado para o objeto desta
licitação, incompatíveis com os valores de mercado.
7.6 - Da reunião para recebimento dos envelopes, lavrar-se-á a Ata Circunstanciada, na qual deverá
constar toda e qualquer ocorrência ou declaração, devendo ser assinada pelos membros da Comissão de
Licitação e pelos licitantes presentes, ficando sem efeito as declarações após a lavratura da Ata.
7.7 - A Comissão de Licitação poderá desprezar qualquer discrepância de menor importância em
proposta de preços, que não constitua um desvio material e desde que tal discrepância não prejudique a
classificação relativa de qualquer licitante.

7.8 - Não serão aceitas as propostas apresentadas após a hora e data convencionadas para abertura
das mesmas, as propostas abertas ou sem identificação, nem as propostas feitas através de fax, e-mail
ou telegrama.
7.9 - Outros representantes das licitantes presentes não credenciados junto ao Sesi-PE poderão participar
da reunião como ouvintes, não lhes sendo permitido rubricar ou assinar documentos ou fazer qualquer
observação em ata.
7.10 - A primeira fase consistirá na abertura do envelope n°1, "Habilitação" contendo documentos de
habilitação, e na avaliação dos mesmos.
7.11 - A inabilitação de qualquer licitante importa na sua exclusão das fases subsequentes.
7.12 - A segunda fase consistirá na abertura dos envelopes (2) “proposta técnica" e (3) “proposta
comercial"
7.13 - As propostas e a documentação que as acompanham farão parte do processo.
7.14 - Em havendo apenas uma proposta esta poderá ser aceita, desde que atenda a todos os termos do
edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado para contratação;
7.15 - A homologação e adjudicação do objeto obedecerão à estrita ordem de classificação e serão
praticadas pela autoridade competente, conforme art. 14, inciso IV do Regulamento de Licitações e
Contratos do Sistema Sesi;
7.16 - Nos valores, propostas e documentação apresentados serão consideradas as seguintes regras:
a) Quanto à fração relativa aos centavos, apenas os numerais correspondentes às duas primeiras casas
decimais que se seguirem à vírgula, sem qualquer tipo de arredondamento;
b) Discrepância entre os valores expressos em numerais e por extenso. Valem estes últimos;
7.17 - Serão corrigidos automaticamente pela Comissão de Licitação quaisquer erros formais
apresentados na proposta de:
a) soma e/ou multiplicação;
b) falta ou falha de apresentação de certidões emitidas eletronicamente pela Internet, ou a verificação
para confirmação, quando for o caso, dos vícios dessas, quando apresentadas fora da sua validade,
deverá(ão) ser(em) emitida(s) ou conformada(s) no(s) seu(s) respectivo(s) site(s), bem como data,
numeração de página, assinatura e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes de “propostas de preços” com poderes para esse fim;
c) a falta da cópia do Contrato Social junto ao envelope de habilitação, desde que seja apresentada
quando solicitada pela Comissão, no ato da realização da sessão, para fins de habilitação;
d) 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”;
7.18 – Os procedimentos para conclusão deste certame poderão ser realizados em mais de uma
sessão, ficando isso a critério da Comissão de Licitação no decorrer do processo licitatório.

7.19 - Em qualquer fase do procedimento do certame será facultado a Comissão de Licitação, podendo
ser ainda na mesma sessão, promover diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução
do processo, sendo inclusive, sobre as certidões apresentadas ou não, emitidas eletronicamente, via
Internet, por órgão da administração fiscal e/ou tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da
habilitação.
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1- As propostas serão julgadas mediante o critério de técnica e preço.
8.2 - O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de licitação, os
critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
sendo vencedora a licitante que obtiver a maior nota final aferida e resultante da seguinte fórmula:
NF = (IT x 5) + (IP x5)
Onde:
NF = Nota Final; IT = Índice Técnico; e IP = Índice de Preços.
8.3 - A Pontuação da Proposta Técnica (PPT) será valorada conforme disposto a seguir e está limitada
ao máximo de 100 (cem) pontos. Para a determinação da Pontuação da Proposta Técnica (PPT), será
avaliado o atendimento aos seguintes requisitos:
8.4 - Para efeito de pontuação técnica, serão considerados os seguintes atributos:
8.4.1 - Na avaliação do Projeto:
QUESITO
5.4.1.1 Projeto:
- Estratégia de Atuação
- Logística Global
- Qualificação e experiência da equipe de profissionais e dos
equipamentos
- Pesquisa de mercado

VALORES MAXIMOS
25
09
05
06
05

5.4.1.2.
Históricos
de Casos Anteriores
- Pesquisa
de mercado
5.4.1.3. Registro em Vídeo
5.4.1.4. Vídeo de Saúde (Roteiro)
5.4.1.5. Vídeo de Ética na Vida Pública (Roteiro)

05
10
10
10

5.4.1.6. Campanha de divulgação:
- Ideia criativa
- Estratégia de mídia e de produção das peças de Divulgação
5.4.1.7. Repertório
5.4.1.8. RELATÓRIO DE PESQUISA
TOTAL

20
12
08
15
05
100

8.4.2 - Ensejará a desclassificação da licitante nesta fase a proposta técnica que não alcançar o mínimo
de 40 (quarenta) pontos.

8.4.3 - Para efeito de pontuação técnica, serão considerados os seguintes critérios e atributos:
8.4.3.1. Na avaliação do PROJETO - adequação do projeto ao objeto da licitação, levando-se em conta:
a) Estratégia de atuação para atingir os objetivos do projeto (09 PONTOS);
b) Logística global para realizar a pré-produção e produção do projeto (05 PONTOS);
c) Qualificação por experiência da equipe de profissionais (06 PONTOS);
d) Pesquisa de Mercado, com avaliação técnica da qualidade e abrangência do roteiro/questionário
apresentado, bem como da metodologia proposta (05 PONTOS).
8.4.3.2- Na avaliação dos Históricos de Casos Anteriores:
Qualidade da prestação dos serviços e da experiência relatada, levando-se em conta a riqueza de
detalhes das ações realizadas e os resultados obtidos, devidamente referendados pela empresa ou
entidade beneficiada, levando-se em conta a maior semelhança do relato ao objeto ora licitado (05
PONTOS).
8.4.3.2.1 - A pontuação desse item dar-se-á da seguinte forma: 02 (dois) projetos/eventos realizados pela
licitante, similar ao objeto licitado – 02 (dois) pontos; 03 (três) projetos/eventos realizados similares ao
objeto licitado – 03 (três) pontos; 04 (quatro) projetos/eventos realizados, similares ao objeto licitado - 04
(quatro) pontos; e a partir de 05 (cinco) projetos/eventos realizados similares ao objeto licitado – 05 (cinco)
pontos.
8.4.3.3 - Na avaliação do Registro em Vídeo:
Qualidade criativa do roteiro e dos registros realizados, bem como, da clareza e exposição dos elementos
filmados, incluindo a análise dos depoimentos apresentados (10 PONTOS).
8.4.3.4 - Na avaliação do Vídeo de Saúde:
Qualidade do conteúdo e da didática utilizada, bem como a qualidade criativa do roteiro, da técnica
adotada, da clareza e da inteligibilidade das mensagens (10 PONTOS).
8.4.3.5 - Na avaliação do Vídeo Ética na Vida Pública:
Qualidade do conteúdo e da didática utilizada, bem como a qualidade criativa do roteiro, da técnica
adotada, da clareza e da inteligibilidade das mensagens (10 PONTOS).
8.4.3.6 - Na avaliação da Campanha de Divulgação:
8.4.3.6.1. Ideia Criativa – 12 PONTOS, sendo:
a) Adequação aos objetivos estratégicos e de comunicação do Objeto da licitação, bem como a
qualidade criativa das peças apresentadas, sua originalidade e ineditismo (03 PONTOS);
b) Multiplicidade de leituras que comporta e cobertura dos segmentos de público contemplada por
essa multiplicidade de leituras (02 PONTOS);
c) Originalidade da abordagem (02 PONTOS);
d) A simplicidade da forma – 03 PONTOS;
e) Os desdobramentos comunicativos que propicia, segundo os exemplos de peças apresentados –
02 PONTOS.

8.4.3.6.2. Na avaliação da Estratégia de Mídia e de Produção das Peças de Divulgação – 08
PONTOS, sendo:
1. O conhecimento dos hábitos de leitura e de audiência do público-alvo – 02 PONTOS;
2. A capacidade de análise desses hábitos, em função dos objetivos de comunicação – 01
PONTO;
3. A compatibilidade dos planos simulados de distribuição das peças com as duas alíneas anteriores –
01 PONTO;
4. A economicidade da aplicação da verba de mídia de divulgação do projeto, evidenciada nos planos
simulados de distribuição das peças – 01 PONTO;
5. A adequação dos meios de comunicação sugeridos pela Licitante junto ao público-alvo do projeto –
01 PONTO;
6. A adequação das quantidades de peças a serem produzidas sugeridas pela Licitante para
atendimento das necessidades de cobertura do público-alvo – 02 PONTOS.
8.4.3.7 - Na avaliação do Repertório - 15 PONTOS
Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de acordo
com as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção, pertinência,
clareza, qualidade de execução, acabamento, criatividade, ineditismo e originalidade.
8.4.3.8 - Na avaliação do RELATÓRIO DE PESQUISA (05 PONTOS): Qualidade dos dados coletados
junto ao público entrevistado, levando-se em conta o grau de avaliação da qualidade da estrutura, dos
filmes propostos, da campanha de divulgação e da organização geral em projetos similares realizados
pela licitante fruto dessa pesquisa;
8.4.3.8.1 - A pontuação desse item dar-se-á da seguinte forma: 02 (dois) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 02 (dois) pontos; 03 (três) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 03 (três) pontos; 04 (quatro) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado - 04 (quatro) pontos; e a partir de 05 (cinco)
relatórios de pesquisa apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 05 (cinco) pontos.
8.5 - O cálculo do Índice Técnico (IT) de cada licitante será realizado segundo a aplicação da seguinte
fórmula:
IT = PPT/MPPT
Onde:
IT = Índice Técnico; PPT = Pontuação da Proposta Técnica da Licitante => Somatório dos pontos
alcançados pela licitante; MPPT = Maior Pontuação da Proposta Técnica.
8.6. O Índice de Preço (IP) de cada licitante será valorada mediante a seguinte fórmula:
IP = (MP/PP)
Onde:

IP = Índice da Proposta de Preços; MP = Menor preço ofertado; PP = Preço Proposto pela licitante que
está sendo avaliada.
8.7. Não será admitida proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.8. Neste certame é explicitado o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso,
sendo permitida a fixação de preços máximos e vedada a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos
ou faixas de variação em relação a preços de referência.
8.9. A não concessão de descontos pelo licitante, em sua proposta de preços, não o desclassificará.
8.10. Serão desclassificadas, as propostas (Técnica e/ou Preço) que não atendam às exigências do
instrumento convocatório da Licitação.
8.11. Não se considerará como critério de classificação e nem de desempate das propostas, qualquer
oferta de vantagem não prevista nesta convocação, sem prejuízo de a proponente poder colocar à
disposição da entidade licitante outros serviços e facilidades pertinentes a sua atividade-fim e que não
importarão em qualquer remuneração.
8.12. A Comissão de Licitação poderá classificar propostas que contenham omissões ou irregularidades
consideradas formais, desde que tais omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem
prejuízos à entidade licitante.
8.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
entidade licitante poderá fixar aos licitantes até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de nova
documentação ou de outras propostas devidamente retificadas das causas da inabilitação ou da
desclassificação.
8.14. Dos resultados das fases de habilitação e do julgamento da licitação caberão recursos,
fundamentados, dirigidos ao Superintendente do Sesi-PE, por intermédio da Comissão de Licitação, por
escrito, no prazo de cinco (05) dias úteis, pelo licitante que se julgar prejudicado.
8.15. Conforme previsto no item 6.1 deste Edital, caso duas ou mais propostas obtenham a mesma
pontuação, o critério de desempate será por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão
convocados, devendo participar 01 (um) representante devidamente credenciado de cada licitante em
posição de empate, sendo lavrada Ata para registro de fatos relevantes e do resultado do sorteio.
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
9.1 – Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável à espécie e os respectivos atos
normativos, o Sesi-PE fará, no ato de pagamento, se ocorrerem as hipóteses de incidência, todas as
retenções legalmente devidas.
9.2 - O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas sucessivas mediante apresentação de notas
fiscais e faturas discriminativas que serão emitidas pela CONTRATADA no seguinte cronograma de
desembolso:

1ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 11ª cidade do projeto e realização da primeira oficina
de cinema;
2ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 22ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 01 e da segunda oficina de cinema;
3ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 33ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 02 e da terceira oficina de cinema;
4ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 44ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 03 e da quarta oficina de cinema.
5ª e última parcela no valor de 10% (dez por cento) do valor total do projeto a serem pagos mediante a
conclusão do projeto e a entrega do relatório final.
9.3 - O pagamento será efetuado conforme acima descrito, sempre no dia 25 de cada mês, ou no próximo
dia útil, após a prestação dos serviços contratados, para as notas fiscais faturadas entregue entre os dias
01 e 15 de cada mês, e a data do 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, com o recebimento da nota fiscal, sempre após
a devida comprovação da efetiva execução do objeto contratado, atendendo aos quantitativos solicitados,
devidamente atestada pelo setor requisitante, e será realizada através do sistema BB PAGUE, ou seja,
cobrança em carteira, para liquidação em conta corrente, devendo o licitante vencedor 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, o número da ordem de fornecimento do Sesi,
nome e número do processo licitatório e a devida descrição do(s) objeto(s) executado(s);
Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva execução do objeto licitado, podendo
ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto executado que, mediante autorização
da Administração, for recebido parcialmente;
9.4 - O respectivo documento de consulta das certidões deverá ser anexado ao processo de pagamento.
9.5 - Constatada a situação de irregularidade do CONTRATADO, ele será notificado, por escrito, sem
prejuízo das penalidades previstas neste edital, 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 contratação.
9.6 - 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.
9.7 - A não apresentação das notas fiscais/faturas na forma como previsto no presente edital, inclusive
sem a previsão do número da referida Concorrência e da ordem de compra/fornecimento, ou o
descumprimento de qualquer obrigação ou procedimento nele previsto, implicará na retenção do
pagamento, sem nenhum ônus ao Sesi-PE, até a efetiva regularização da situação e entrega das mesmas.
10. DAS PENALIDADES E DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO

10.1- Proclamado o vencedor, este se obriga a executar os serviços licitados e cumprir fielmente o objeto
da presente licitação, no prazo determinado neste instrumento convocatório, e assinar e a executar o
respectivo contrato ou documento que o substitua. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato ou em retirar documento equivalente, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se o licitante vencedor às seguintes penalidades previstas nos
artigos 31 e 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, a saber:
a) Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema, no prazo máximo
de 03 (três) dias corridos;
b) Perda do direito à contratação;
c) Suspensão do direito de licitar com o Sesi, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Multa de (1%) um por cento ao dia, do valor da sua proposta enquanto não houver assinatura do
contrato ou documento equivalente, até o limite de (10%) dez por cento, percentual a ser aplicado ao não
comparecimento.
10.2 - Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, ao
licitante vencedor poderão ser aplicadas, as seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
b) Rescisão contratual com perda do direito à contratação;
c) Multa, equivalente a vinte e cinco centésimos por cento (0,25%) ao dia enquanto durar a inadimplência,
até o percentual máximo de dez por cento (10%), sobre a parcela do objeto contratado, não entregue ou
não executado, além de juros de um por cento (1%) ao mês e correção monetária pro rata die pelo IGPDI/FGV (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas) até
o efetivo pagamento, como ainda honorários advocatícios na base de vinte por cento (20%);
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sesi pelo prazo
de até 02 (dois) anos;
10.3. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada defesa prévia
do interessado, inclusive dos prazos recursais, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
10.4. As multas previstas nos subitens 10.1 “c” e 10.2. “c” não têm caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá o vencedor do certame da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
10.5. As sanções previstas nos subitens 10.1 ou 10.2 poderão ser aplicadas de forma cumulativa, e a
aplicação de uma não exclui a outra.
10.6. - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com o Sesi-PE, conforme previsto
acima poderá ser também, aplicada àqueles que:
10.6.1 – Retardarem a execução do Processo;
10.6.2 – Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com o Sesi-PE;

10.6.3 – Apresentarem documentação ou fizerem declaração falsa;
10.6.4 – Cometerem fraude fiscal;
10.6.5 – Não mantiverem a proposta;
10.6.6 – Falharem ou fraudarem na execução do contrato;
10.6.7 – Deixarem de entregar a documentação exigida para o certame e
10.6.8 – Quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrarem o
contrato.
10.7 – Na hipótese da recusa do licitante vencedor em receber a Ordem de Serviço, o Sesi-PE poderá
cancelar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para
prestar os serviços objeto desta licitação nas condições da proposta vencedora;
10.7.1 – Os licitantes convocados no que se refere ao item anterior, que se recusarem a executar
o objeto licitado não incorrerão em nenhuma penalidade.
10.8 – A aplicação das sanções determinadas no item 10 são de competência do Superintendente do
Sesi-PE.
11. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
11.1 - O presente edital poderá ser impugnado por qualquer interessado, até 48hs (quarenta e oito
horas) de antecedência da data de realização da sessão de abertura dos envelopes;
12. DOS RECURSOS
12.1 - Cabe à licitante o direito de interpor recursos administrativos conforme previsto no art. 22 do
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
12.2 - Dos resultados das fases de habilitação e do julgamento da licitação caberão recursos,
fundamentados, dirigidos ao Superintendente do Sesi-PE, por intermédio da Comissão de Licitação, por
escrito, no prazo de cinco (05) dias úteis, pelo licitante que se julgar prejudicado;
12.3 - Os recursos serão julgados no prazo de até dez (10) dias, contados da data final para sua
interposição ou da apresentação de contra-razões pelo licitante que tiver o risco de ter a sua situação
efetivamente prejudicada, nos termos do § 3º do art. 22 do Regulamentos de Licitações e Contratos do
Sesi, pelo Superintendente do Sesi-PE, após apreciação da Comissão de Licitação;
12.4 - Os recursos terão efeito suspensivo.
12.5 - Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.
13. DO CONTRATO
13.1 - Farão parte do Contrato, independente de transcrição, todas as condições constantes do presente
Edital e as propostas apresentadas pela licitante;

13.2 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo este ser prorrogado, nos moldes exigidos no RLC do Sesi, desde que haja
interesse das partes, mediante justificativa da necessidade para o Sesi-PE;
13.3 - Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas na
proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa condição poderá implicar a não
aceitação dos mesmos, sem que caiba ao contratado inadimplente qualquer tipo de direito ou reclamação,
não se responsabilizando o Sesi-PE por qualquer indenização;
13.4 - O valor do contrato será determinado pelo preço proposto pela licitante vencedora do presente
certame licitatório.
13.5 - A execução do projeto, objeto da presente licitação será feita rigorosamente dentro das
especificações estabelecidas na proposta vencedora e no respectivo contrato. A não observância dessa
condição poderá implicar a não aceitação dos serviços e obrigações realizadas, sem que caiba ao
contratado inadimplente qualquer tipo de direito ou reclamação, não se responsabilizando o Sesi-PE por
qualquer indenização.
13.6 - Pela natureza do objeto da presente licitação o licitante vencedor poderá terceirizar partes
dos serviços a serem contratados ou, ainda, obter os equipamentos e bens necessários à sua execução
mediante a contratação de terceiros, sob qualquer modalidade contratual, por exemplo, locação, cabendo,
entretanto, a ele, licitante vencedor, a administração dos serviços e bens, para que, em conjunto,
possibilitem a consecução dos resultados almejados. O objeto principal, não poderá ser terceirizado.
14. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE FORNECIMENTO
14.1 O(s) PROPONENTE(s) VENCEDOR (es) terá(ão) o prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir
da convocação por escrito do Sesi-PE, para assinatura do instrumento de contrato ou recebimento do
instrumento equivalente;
15. DAS PRÁTICAS ABUSIVAS
15.1 É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, colocar, no mercado de consumo, qualquer
produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro; Lei
n° 8.078, de 11 de Setembro de 1990, Art. 39, parágrafo VIII, do Código de defesa do consumidor;
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 - O resultado do julgamento será considerado definitivo, depois de homologado pelo Senhor
Superintendente;
16.2 - 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, na Avenida
Cruz Cabugá, 767, Santo Amaro, Recife - PE, local onde poderão adquirir cópias do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesi, formalizar questionamentos e interpor impugnações e recursos, nos
seguintes horários, das 8h às 12h e das 14h às 17h ou por intermédio do endereço eletrônico
licitacao@pe.sesi.org.br.

16.3 - Cabe à licitante o direito de interpor os recursos conforme previsto no art. 22 do
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
16.4 - É assegurado ao Sesi-PE, o direito de cancelar a licitação, antes da assinatura do contrato ou
instrumento equivalente, desde que justificado, conforme determinado pelo artigo 40 do Regulamento
de Licitações e Contratos do Sesi;
16.5 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;
16.6 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas
implicará na imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, do cancelamento do pedido de compra, sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
16.7 - Ao final das sessões da licitação, serão lavradas atas circunstanciadas, que serão assinadas por
todos os presentes;
16.8 - A autoridade competente que irá homologar o procedimento e adjudicar o seu objeto é o
Superintendente do Sesi-PE;
16.9 - Apenas a Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste edital de
licitação e seus Anexos, desde que as consultas sejam formuladas por escrito, até 2 (dois) dias úteis
antes da data de abertura prevista no preâmbulo deste Edital, diretamente ao consulente e também
poderão ser divulgadas às demais empresas;
16.10 - Qualquer comunicação com a Comissão de Licitação, incluindo as eventuais dúvidas,
impugnações a este Edital ou recursos, deverão ser protocolados no Serviço de Protocolo do Sesi,
localizado no andar térreo do Edifício Casa da Indústria, situado na Avenida Cruz Cabugá, 767, Santo
Amaro, Recife-PE, de 08h às 12h e 14h às 17h, nos dias úteis;
16.11 - 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 execção ao descrito no item 16.21;
16.12 - 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;
16.13 - 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.
16.14 - As normas que disciplinam este edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
16.15 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes participantes e
não vencedoras do certame ficarão à disposição para retirada na sala da Comissão de Licitação,
localizada no 2º andar do edifício sede Casa da Indústria, situado na Avenida Cruz Cabugá, 767, bairro
de Santo Amaro, cidade do Recife, depois de vencidos todos os prazos recursais e ficará por um período

máximo de 30 (trinta) dias, após a homologação e adjudicação, os quais poderão ser descartados,
inclusive por incineração ou disposição no lixo a ser recolhido pela concessionária do serviço de limpeza
pública;
16.16 - A Comissão de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, observadas na documentação de habilitação e proposta de preços, desde que não contrariem o
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi vigente e não comprometam a lisura do procedimento;
16.17 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua proposta,
durante a(s) realização(ções) da(s) sessão (ões) deste certame e desde que não fique comprometido
o interesse do Sesi-PE, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação;
16.18 - Os casos omissos do presente certame serão solucionados pela Comissão de Licitação,
adotando por fundamentação o regramento específico e os princípios aplicáveis;
16.19 - O presente Edital será afixado no Quadro de Licitações localizado na Comissão de Licitação do
Sesi-PE, em resumo publicado 01 (uma) vez em jornal de grande circulação Nacional e no site
www.pe.sesi.org.br .
16.20 - O resultado final do presente certame será informado por escrito ao licitante vencedor, e
divulgado na página do site do Sesi-PE, na Internet no endereço: www.pe.Sesi.org.br ;
16.21 - 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) faltosa(s) e/ou vencidas, para verificação da regularidade do(s)
licitante(s), ao atendimento da exigência editalícia. Não estando disponíveis as certidões ou estando o
site fora do ar, não haverá a suspensão da sessão, sendo decretada a inabilitação do licitante;
16.22 – A(s) empresa(s) contratada(s) será(ão) responsável(eis) pelos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto licitado;
16.23 - Os interessados em adquirir cópia do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, deverão
se dirigir a Comissão de Licitação, localizada no Edifício Casa da Indústria, no endereço da Av. Cruz
Cabugá, 767, Santo Amaro, no 2º andar, devendo fazer pagamento referente ao número de cópias
reprográficas do citado documento, ou através do nosso site www.pe.Sesi.org.br (Licitações);
16.24 - Na contagem dos prazos de abertura deste certame, estabelecidos nesta CONCORRÊNCIA
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste
processo em dia de expediente no Sesi-PE.
16.25 - Não havendo expediente no Sesi-PE ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia
útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste EDITAL, desde que não haja comunicação da
COMISSÃO DE LICITAÇÃO em sentido contrário.

16.26 - No caso de alteração neste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização da
concorrência, o prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas;
16.27- Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar em sua documentação o
endereço e os números de telefones e e-mail para contatos (ANEXO VII).
16.28 - Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no
prazo determinado pela Comissão de Licitação, sob pena de desclassificação/inabilitação.
16.29 - A Comissão de Licitação poderá valer-se de pareceres emitidos por técnicos ou especialistas no
assunto, objeto desta licitação;
16.30 - O foro da Comarca da Capital do Estado de Pernambuco é designado como competente para
dirimir toda e qualquer controvérsia relativa a esta Concorrência, inclusive no que tange à participação.
Recife, 11 de maio de 2018.

Ana Paula Sales Hora
Membro da Comissão de Licitação SESI/PE

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROJETO CINE SESI CULTURAL

1. DA JUSTIFICATIVA:
O Sesi vem realizando ao longo dos últimos anos o Projeto Cine Sesi Cultural, que já beneficiou milhares
de pessoas em diversos municípios.
O cinema é uma das mais maravilhosas formas de expressão já criadas e mantidas pela humanidade. É,
através das histórias, romances, ficções e fantasias transmitidas pela sétima arte que o ser humano
enriquece seu conhecimento, aperfeiçoa sua maneira de ver a vida, cresce emocional e intelectualmente.
Uma arte que pela sua grandeza e importância, merece chegar a todos, sem preconceito, como a sua
própria essência.
Nos últimos anos, com os avanços tecnológicos havidos, o cinema muito se aperfeiçoou e se
desenvolveu. Produções cada vez mais fascinantes e impensáveis passaram a ser realizadas. O limite
entre a criatividade e a possibilidade é, hoje, muito estreito.
Porém, a mesma tecnologia que fez com que o cinema tanto se desenvolvesse, criou um outro gigantesco
e poderoso meio de comunicação, a televisão, que vem, ao longo dos anos, no Brasil, tomando um
importante espaço, antes ocupado pelo cinema, principalmente nas cidades de pequeno porte do país.
É muito comum, nas cidades interioranas de todo o país, a ausência completa de salas de projeção
cinematográfica. Mesmo aqueles municípios que um dia tiveram cinema, hoje vivem apenas das
lembranças de uma doce época. A maior parte da população dessas localidades nunca teve acesso a
filmes na grande tela.
Daí a importância de projetos como o Cine Sesi Cultural, que busca resgatar a cultura cinematográfica no
interior, através de projeções de filmes, gratuitamente e em praça pública, elevando a autoestima, o
conhecimento e a cultura dos trabalhadores da indústria, seus familiares, dependentes e da sociedade
em geral. Quando conseguimos ampliar o nível cultural das pessoas, maximizamos, também, a qualidade
dos pensamentos e de suas ideias. O que é bom para a indústria e para toda a comunidade.
De acordo com pesquisas internacionais e nacionais o cinema é o segundo produto cultural mais
consumido pelas pessoas de qualquer faixa etária, primordialmente nas capitais e regiões metropolitanas,
apenas precedido pela televisão. E isso, levando-se em consideração apenas o número de vezes que as
pessoas vão ao cinema, o que exclui, portanto, todos os filmes vistos em casa, exibidos pelos canais de
televisão ou reproduzidos por meio de aparelhos de vídeo e DVD.
O cinema é uma arte temporal que cria a ilusão de reproduzir a vida tal qual ela é, coloca na tela pedaços
da realidade, como se o olhar de quem assiste estivesse enfocando o real e não a sua representação. O
espectador tem a impressão de estar participando dos acontecimentos, sendo também deles mais uma
testemunha. Isto ocorre mesmo com a representação de fatos acontecidos longe de sua vivência. O
realismo procurado pelo cinema tem por objetivo dar credibilidade à representação, fortalecendo a
sensação de participação direta no que está acontecendo. Dessa forma, o cinema se transforma em um
excelente meio de comunicação de massa.

Desde sua invenção em 1895 por Lumière, na França, o cinema vem oferecendo opções de prazer e
conhecimento aos diversos e variados públicos.
O Sesi Pernambuco, fundamentado nas diretrizes preconizadas pelo Departamento Nacional para a área
de Cultura, e, através de seus programas e ações sócio-educativas, com foco na dimensão da qualidade
de vida e inclusão social, desenvolve o Projeto Cine SESI Cultural há anos, que tem por objetivo levar
entretenimento cinematográfico à população residente nas cidades do interior do Estado, em sessões que
acontecem de sexta a domingo, mediante a projeção, em telão ao ar livre, de filmes de longa-metragem
nacional para adultos e de longa metragem internacional dublado para o público infantil, além dos de curta
duração, com conteúdo, exibição e som de altíssimo padrão de qualidade técnica, buscando a elevação
e o aprimoramento dos indivíduos menos favorecidos.
A presente contratação tem por objetivo geral realizar ações estratégicas visando o desenvolvimento
cultural do trabalhador da indústria, seus familiares, dependentes e da sociedade em geral, com foco em
valores como cidadania, inclusão social e crescimento individual.
E por objetivo específico levar entretenimento cinematográfico ao trabalhador da indústria, seus
familiares, dependentes e a sociedade em geral das cidades do interior do Estado, mediante a projeção,
em tela ao ar livre, de filmes de longa e curta metragem, nacionais e internacionais.
2. DO OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de elaboração e execução de projeto sóciocultural, edição 2018, para projeção itinerante de filmes em sistema 100% digital e que foram lançados
em território nacional após 01/07/2016 (previamente selecionados para escolha do Gestor do
Projeto), com exibição ao ar livre e em praça pública, em 44 municípios do interior do estado de
Pernambuco, incluindo, ainda, a realização de oficinas e de relatórios de pesquisa de mercado, para
atender as demandas do Serviço Social da Indústria – Sesi/PE, nos moldes técnicos contidos neste Termo
de Referência.
Os municípios escolhidos foram indicados pela AMUPE – Associação Municipalista de Pernambuco – e
escolhidos de acordo com critérios do projeto que é municípios com a população entre 10 e 80 mil
habitantes, municípios que não possuam cinema ou que o cinema esteja desativado e municípios que
não tenha recebido o projeto há pelo menos 2 anos.
Municípios escolhidos: Afogados da Ingazeira, Alagoinha, Arcoverde, Belém de São Francisco, Belo
Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buenos Aires, Cabrobó, Cedro, Condado, Cortês, Cumaru, Escada,
Floresta, Goiana, Gravatá, Iguaracy, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapetim, Itaquitinga, Jaqueira, Lajedo,
Limoeiro, Macaparana, Maraial, Moreno, Orobó, Ouricuri, Pesqueira, Poção, Pombos, Rio Formoso,
Salgueiro, Santa Terezinha, São Bento do Una, São José da Coroa Grande, Sertânia, Surubim, Tabira,
Trindade, Triunfo, Venturosa e Xexéu. Municípios substitutos que poderão receber o projeto, de acordo
com escolha do Sesi, em caso de impedimento ou força maior que impossibilite a execução do projeto
em um dos 44 municípios acima relacionados: Araçoiaba, Belém de Maria, Betânia, Jatobá, Calçado, Chã
de Alegria, Feira Nova, Ferreiros, Frei Miguelinho, Inajá, Lagoa do Ouro, Lagoa do Carro, Machados,
Paranatama, Terra Nova, Tupanatinga, Sairé, Salgadinho, Santa Cruz da Baixa Verde e Santa Maria da
Boa Vista.
2.1 - Dotação Orçamentária
A obrigação financeira assumida, correrá por conta de recursos recebidos do Departamento Nacional do
Sesi relativos ao Projeto Cine Sesi, para rubrica “Contratação de Terceiros”.
2.1.1 - Centro de Responsabilidade CR – Cine Sesi Cultural – 2940.

2.1.2 – ED = 200.
2.2 – Vigência e Execução
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura, e prazo para execução do projeto é de 222 (duzentos e vinte e dois) dias ininterruptos
acrescido de 30 (trinta) dias para última prestação de contas; podendo este contrato ser prorrogado, nos
moldes exigidos no RLC do Sesi, desde que haja interesse das partes, mediante justificativa da
necessidade para o Sesi-PE.
3. PROPOSTA TÉCNICA
3.1 - A proposta técnica será composta dos quesitos abaixo.
3.1.1- PROJETO: Texto de, no mínimo, 03 (três) folhas no tamanho A4, com 30 (trinta) linhas de 70
(setenta) toques, no qual a licitante exporá todo o projeto a ser executado, inclusive a estratégia de
abordagem em cada uma das localidades a serem contempladas pelo projeto, bem como a estratégia
logística e de distribuição, detalhando cada fase específica de forma clara e direta, quantificando e
qualificando todos os profissionais e equipamentos envolvidos no projeto;
3.1.2 - A qualificação dos profissionais será feita com a indicação do cargo de cada um dos profissionais
e sua qualificação, especialmente histórico, experiência comprovada e quantitativos de eventos realizados
similares ao do objeto licitado;
3.1.3 - Como do texto do PROJETO, terá proposta de grade de programação para as oficinas de
cinema, desenvolvimento de roteiro para produção de vídeo de 02 (dois) minutos para o esclarecimento,
sensibilização e prevenção da diabetes através da alimentação saudável, citando a atuação do Sesi nessa
área, e desenvolvimento de roteiro para produção de vídeo de 02 (dois) minutos para o esclarecimento,
sensibilização e promoção da ética e integridade do cidadão brasileiro em sua vida cotidiana e seu papel
no enfrentamento da corrupção e práticas ilegais, a serem veiculados antes das exibições dos filmes;
3.1.4 - Apresentar o roteiro/questionário técnico da pesquisa de mercado a ser realizada em três dos
municípios da itinerância, com o detalhamento da metodologia a ser adotada.
3.2- HISTÓRICOS DE CASOS ANTERIORES
HISTÓRICOS DE CASOS ANTERIORES: Relato de, pelo menos, 02 (dois) casos anteriores (cases
histories), com textos de no máximo 05 (cinco) laudas cada um, onde a licitante relatará experiências
anteriores com projetos similares ao do objeto deste Edital, devidamente referendado(s) pelo(s)
respectivo(s) cliente(s).
3.3 – REGISTRO EM VÍDEO
Apresentação de 01 (um) vídeo documentário com, no mínimo, 03 (três) minutos de duração, em que
a licitante comprove a execução de projeto semelhante ao do objeto do presente certame, com
depoimento das pessoas beneficiadas.
3.4 – VÍDEO DE SAÚDE
Apresentação de roteiro para vídeo com, no mínimo, 02 (dois) minutos de duração, contendo orientações
e esclarecimentos da prevenção da diabetes através da alimentação saudável, citando a atuação do Sesi
nessa área, semelhante ao do objeto da presente licitação. O vídeo deverá ser apresentado, pela empresa
vencedora do certame, 10 (dez) dias antes do início da produção do projeto.

3.5 – VÍDEO DE ÉTICA
Apresentação de roteiro para vídeo com, no mínimo, 02 (dois) minutos de duração, contendo orientações,
esclarecimentos e promoção da ética e integridade do cidadão brasileiro em sua vida cotidiana e seu
papel no enfrentamento da corrupção e práticas ilegais, semelhante ao do objeto da presente licitação O
vídeo deverá ser apresentado, pela empresa vencedora do certame, 10 (dez) dias antes do início da
produção do projeto.
3.6 - CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO - Texto de, no mínimo, três (03) folhas no tamanho A4, com trinta
(30) linhas de setenta (70) toques, dividida em:
3.6.1- IDEIA CRIATIVA - Síntese da estratégia de comunicação publicitária, acompanhadas de exemplos
de peças que as corporifiquem objetivamente, apresentadas sob a forma de roteiros/vídeo, texto/spot ou
jingle e peças gráficas. A ideia deverá ser específica para esse certame, isto é, não pode ter sido já
divulgada e/ou utilizada.
3.6.2 - ESTRATÉGIA DE MÍDIA E DE PRODUÇÃO DAS PEÇAS DE DIVULGAÇÃO - Síntese do plano
de veiculação e de distribuição das peças, indicando os meios de comunicação que serão utilizados e
suas respectivas frequências de mídia, bem como os quantitativos dos materiais a serem produzidos,
com suas respectivas especificações técnicas.
3.7. REPERTÓRIO
Apresentação de um conjunto de trabalhos produzidos e veiculados pela licitante, sob forma de peças de
divulgação do projeto com as respectivas memórias técnicas, nas quais será incluída apresentação
sucinta do problema que a peça se propôs a resolver, devendo apresentar-se da seguinte forma:
a) 01 (um) DVD, contendo pelo menos 03 (três) comerciais para televisão;
b) 01 (um) CD contendo pelo menos 03 (três) spots e/ou jingles para rádio; e
c) 01 (um) conjunto pelo menos 03 (três) anúncios destinados à mídia impressa;
3.7.1. Cada trabalho apresentado no REPERTÓRIO conterá, obrigatoriamente, título, data ou período de
veiculação e indicação das praças que o exibiram.
3.8 – RELATÓRIO DE PESQUISA
Apresentação de relatório de pesquisa de mercado, realizada por empresa especializada, de projetos
culturais realizados pela licitante, que comprovem através de dados coletados com o público beneficiado,
a qualidade técnica dos equipamentos utilizados, a aceitação da execução do projeto, a aprovação da
campanha de divulgação do projeto produzida e veiculada, bem como, a avaliação da organização geral
do(s) evento(s) realizado(s).
3.9 - DIREITOS AUTORAIS
A licitante apresentará como parte indispensável de sua proposta técnica, uma declaração em que tratará
da questão dos direitos autorais dos filmes a serem exibidos no projeto, deixando explícita sua
responsabilidade exclusiva sobre quaisquer ônus relativos a cessões de direitos autorais.
4. DA PROPOSTA COMERCIAL
4.1 - Conter preço global para realização de todo o projeto, em algarismo arábico e por extenso.
Em caso de divergência será considerado o preço por extenso;

4.2 - O prazo de execução do objeto ora licitado será de, no máximo, 12 (doze) meses, a contar da
assinatura do contrato, podendo este ser prorrogado, desde que seja do interesse do Sesi-PE e em
estrita obediência ao Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi;
4.3 - O prazo para início dos serviços será de no máximo até 30 (trinta) dias corridos, após autorização
dada pelo Sesi - PE à empresa vencedora;
4.4 - O prazo de validade da proposta não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a partir da
data da abertura;
4.4.1. 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 Sesi- PE, poderá ser
solicitado prorrogação da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo;
4.5 - No preço, o proponente incluirá todas as despesas decorrentes da execução integral do projeto
licitado, referentes à mão-de-obra, custos, ISS, impostos, taxas, tributos em geral, e demais encargos
diretos ou indiretos, não especificados nesta concorrência e tudo mais necessário à completa prestação
dos serviços objeto desta licitação, inclusive custos com divulgação, veiculação e publicidade do projeto,
considerando-se estas como inclusas nos valores ofertados quando não mencionadas;
4.6 - A cotação deverá ser em moeda corrente nacional (R$) Real;
4.7 - A licitante poderá oferecer vantagens em sua proposta, como oferecer o "objeto da licitação" com
maior recurso, modernidade e tecnologia, sem que tais vantagens influenciem no resultado do julgamento;
4.8 - A proposta não poderá conter qualquer item ou anotação que indique antecipação de pagamento;
4.9 - A licitante deverá apresentar declaração indicando que as incidências fiscais e todos os demais
encargos e custos inerentes à execução do projeto, objeto deste edital, correrão por conta da
contratada.
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1- As propostas serão julgadas mediante o critério de técnica e preço.
5.2 - O julgamento das propostas será objetivo, realizado em conformidade com o tipo de licitação, os
critérios estabelecidos neste ato convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos,
sendo vencedora a licitante que obtiver a maior nota final aferida e resultante da seguinte fórmula:
NF = (IT x 5) + (IP x5)
Onde:
NF = Nota Final; IT = Índice Técnico; e IP = Índice de Preços.
5.3 - A Pontuação da Proposta Técnica (PPT) será valorada conforme disposto a seguir e está limitada
ao máximo de 100 (cem) pontos. Para a determinação da Pontuação da Proposta Técnica (PPT), será
avaliado o atendimento aos seguintes requisitos:
5.4 - Para efeito de pontuação técnica, serão considerados os seguintes atributos:
5.4.1 - Na avaliação do Projeto:

QUESITO
5.4.1.1 Projeto:
- Estratégia de Atuação
- Logística Global
- Qualificação e experiência da equipe de profissionais e dos
equipamentos
- Pesquisa de mercado

VALORES MAXIMOS
25
09
05
06
05

5.4.1.2.
Históricos
de Casos Anteriores
- Pesquisa
de mercado
5.4.1.3. Registro em Vídeo
5.4.1.4. Vídeo de Saúde (Roteiro)
5.4.1.5. Vídeo de Ética na Vida Pública (Roteiro)

05
10
10
10

5.4.1.6. Campanha de divulgação:
- Ideia criativa
- Estratégia de mídia e de produção das peças de Divulgação
5.4.1.7. Repertório
5.4.1.8. RELATÓRIO DE PESQUISA
TOTAL

20
12
08
15
05
100

5.4.2 - Ensejará a desclassificação da licitante nesta fase a proposta técnica que não alcançar o mínimo
de 40 (quarenta) pontos.
5.4.3 - Para efeito de pontuação técnica, serão considerados os seguintes critérios e atributos:
5.4.3.1.Na avaliação do PROJETO - adequação do projeto ao objeto da licitação, levando-se em conta:
a) Estratégia de atuação para atingir os objetivos do projeto (09 PONTOS);
b) Logística global para realizar a pré-produção e produção do projeto (05 PONTOS);
c) Qualificação por experiência da equipe de profissionais (06 PONTOS);
d) Pesquisa de Mercado, com avaliação técnica da qualidade e abrangência do roteiro/questionário
apresentado, bem como da metodologia proposta (05 PONTOS).
5.4.3.2- Na avaliação dos Históricos de Casos Anteriores:
Qualidade da prestação dos serviços e da experiência relatada, levando-se em conta a riqueza de
detalhes das ações realizadas e os resultados obtidos, devidamente referendados pela empresa ou
entidade beneficiada, levando-se em conta a maior semelhança do relato ao objeto ora licitado (05
PONTOS).
5.4.3.2.1 - A pontuação desse item dar-se-á da seguinte forma: 02 (dois) projetos/eventos realizados pela
licitante, similar ao objeto licitado – 02 (dois) pontos; 03 (três) projetos/eventos realizados similares ao
objeto licitado – 03 (três) pontos; 04 (quatro) projetos/eventos realizados, similares ao objeto licitado - 04
(quatro) pontos; e a partir de 05 (cinco) projetos/eventos realizados similares ao objeto licitado – 05 (cinco)
pontos.
5.4.3.3 - Na avaliação do Registro em Vídeo:
Qualidade criativa do roteiro e dos registros realizados, bem como, da clareza e exposição dos elementos
filmados, incluindo a análise dos depoimentos apresentados (10 PONTOS).
5.4.3.4 - Na avaliação do Vídeo de Saúde:

Qualidade do conteúdo e da didática utilizada, bem como a qualidade criativa do roteiro, da técnica
adotada, da clareza e da inteligibilidade das mensagens (10 PONTOS).
5.4.3.5 - Na avaliação do Vídeo Ética na Vida Pública:
Qualidade do conteúdo e da didática utilizada, bem como a qualidade criativa do roteiro, da técnica
adotada, da clareza e da inteligibilidade das mensagens (10 PONTOS).
5.4.3.6 - Na avaliação da Campanha de Divulgação:
5.4.3.6.1. Ideia criativa – 12 PONTOS, sendo:
1. Adequação aos objetivos estratégicos e de comunicação do Objeto da licitação, bem como a
qualidade criativa das peças apresentadas, sua originalidade e ineditismo - 03 PONTOS;
2. Multiplicidade de leituras que comporta e cobertura dos segmentos de público contemplada por essa
multiplicidade de leituras - 02 PONTOS;
3. Originalidade da abordagem - 02 PONTOS;
4. A simplicidade da forma – 03 PONTOS;
5. Os desdobramentos comunicativos que propicia, segundo os exemplos de peças apresentados – 02
PONTOS.
5.4.3.6.2. Na avaliação da Estratégia de Mídia e de Produção das Peças de Divulgação – 08
PONTOS, sendo:
1. O conhecimento dos hábitos de leitura e de audiência do público-alvo – 02 PONTOS;
2. A capacidade de análise desses hábitos, em função dos objetivos de comunicação – 01
PONTO;
3. A compatibilidade dos planos simulados de distribuição das peças com as duas alíneas anteriores –
01 PONTO;
4. A economicidade da aplicação da verba de mídia de divulgação do projeto, evidenciada nos planos
simulados de distribuição das peças – 01 PONTO;
5. A adequação dos meios de comunicação sugeridos pela licitante junto ao público-alvo do projeto –
01 PONTO;
6. A adequação das quantidades de peças a serem produzidas sugeridas pela licitante para
atendimento das necessidades de cobertura do público-alvo – 02 PONTOS.
5.4.3.7- Na avaliação do Repertório - 15 PONTOS
Capacidade técnica e artística revelada pela licitante no atendimento a outros clientes, de acordo
com as amostras de peças incluídas na proposta e aferidas pelos quesitos de concepção, pertinência,
clareza, qualidade de execução, acabamento, criatividade, ineditismo e originalidade.
5.4.3.8 - Na avaliação do RELATÓRIO DE PESQUISA (05 PONTOS): Qualidade dos dados coletados
junto ao público entrevistado, levando-se em conta o grau de avaliação da qualidade da estrutura, dos
filmes propostos, da campanha de divulgação e da organização geral em projetos similares realizados
pela licitante fruto dessa pesquisa;
5.4.3.8.1 - A pontuação desse item dar-se-á da seguinte forma: 02 (dois) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 02 (dois) pontos; 03 (três) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 03 (três) pontos; 04 (quatro) relatórios de pesquisa
apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado - 04 (quatro) pontos; e a partir de 05 (cinco)
relatórios de pesquisa apresentados pela licitante, similar ao objeto licitado – 05 (cinco) pontos.
5.5 - O cálculo do Índice Técnico (IT) de cada licitante será realizado segundo a aplicação da seguinte
fórmula:
IT = PPT/MPPT

Onde:
IT = Índice Técnico; PPT = Pontuação da Proposta Técnica da Licitante => Somatório dos pontos
alcançados pela licitante; MPPT = Maior Pontuação da Proposta Técnica.
5.6.

O Índice de Preço (IP) de cada licitante será valorada mediante a seguinte fórmula:

IP = (MP/PP)
Onde:
IP = Índice da Proposta de Preços; MP = Menor preço ofertado; PP = Preço Proposto pela licitante que
está sendo avaliada.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - Em cumprimento ao que determina a legislação vigente aplicável à espécie e os respectivos atos
normativos, o Sesi-PE fará, no ato de pagamento, se ocorrerem as hipóteses de incidência, todas as
retenções legalmente devidas.
O pagamento será efetuado em 05 (cinco) parcelas sucessivas mediante apresentação de notas fiscais
e faturas discriminativas que serão emitidas pela CONTRATADA no seguinte cronograma de
desembolso:
1ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 11ª cidade do projeto e realização da primeira oficina
de cinema;
2ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 22ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 01 e da segunda oficina de cinema;
3ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 33ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 02 e da terceira oficina de cinema;
4ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 44ª cidade do projeto, realização da pesquisa de mercado
nº 03 e da quarta oficina de cinema.
5ª e última parcela no valor de 10% (dez por cento) do valor total do projeto a serem pagos mediante a
conclusão do projeto e a entrega do relatório final.
6.2 - O pagamento será efetuado conforme acima descrito, sempre no dia 25 de cada mês, ou no próximo
dia útil, após a prestação dos serviços contratados, para as notas fiscais faturadas entregue entre os dias
01 e 15 de cada mês, e a data do 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, com o recebimento da nota fiscal, sempre após
a devida comprovação da efetiva execução do objeto contratado, atendendo aos quantitativos solicitados,
devidamente atestada pelo setor requisitante, e será realizada através do sistema BB PAGUE, ou seja,
cobrança em carteira, para liquidação em conta corrente, devendo a licitante vencedora 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, o número da ordem de fornecimento do Sesi,
nome e número do processo licitatório e a devida descrição do(s) objeto(s) executado(s);

7 - FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
O gestor do projeto é o empregado Michael Gerard Groarke, matrícula nº 4365, e a fiscalização exercida
pelo CONTRATANTE ficará a cargo da empregada Alessandra Bezerra Melo, matricula nº 5542; as
vistorias poderão ser realizadas, de acordo com sua conveniência, e terão por objetivo a avaliação da
qualidade, do andamento dos serviços e da quantidade das análises realizadas, inclusive para efeito de
faturamento.
8. DOS QUANTITATIVOS
Os serviços serão executados com base nos quantitativos e parâmetros abaixo:
8.1. Projeção de Filmes
Quant.
atendidos
44 (quarenta
municípios

Municípios Quant. de filmes por município

e

Quant. dias por município

quatro) 03 (três) longa-metragens e 03 (três) 03
(três)
dias,
curta-metragens
preferencialmente aos finais de
semana (às sextas-feiras,
sábados e domingos), salvo
motivo de caso fortuito e força
maior.

8.2. Oficinas
Quant.
Atendidos

Municípios Quant. Oficina por município

04 (quatro) municípios

01 (uma) oficina

Duração da oficina

05 (cinco) dias corridos

8.3. Pesquisas de Mercado
Quant. Municípios Atendidos

Quant.
Pesquisa
município

03 (três) municípios

01 (uma) pesquisa

por

9. DOS SERVIÇOS
Para a execução do objeto do presente Termo de Referência, a empresa contratada deverá executar os
seguintes serviços:
9.1. Projeções de Filmes
Visitas técnicas de pré-produção
Realização de visitas técnicas nos municípios selecionados, para escolha, análise e definição das áreas
onde ocorrerão as projeções como, também, promoção de contatos com as prefeituras e agentes locais
para acertos gerais e agendamento das projeções.

Produção e pós-produção
Produção do projeto nos municípios, incluindo: direção geral, produção executiva, assistência de
produção, motoristas, vigilância e segurança, eletricista, técnico de som, hospedagem, alimentação,
distribuição de pipocas antes das projeções, divulgação, locação de 300 cadeiras para as sessões e
locação de grides, campanha de divulgação para gerar frequência do público e retorno institucional ao
Sesi-PE.
Exibições cinematográficas
Projeção de filmes nos municípios, seguindo as especificações técnicas, iguais ou superior, aos
equipamentos constantes desse Projeto, incluindo: diárias de locação de caminhão baú adaptado para
cabine de projeção cinematográfica, diárias de locação do equipamento de projeção, sendo o principal de
20.000 ansilumens e o reserva de 16.000 ansilumens, diárias de projeção, com equipe de projeção,
direitos autorais de três filmes curta metragem, três filmes longa metragem, dois vídeos de no mínimo
dois minutos de duração cada, um com dicas de saúde e outro com esclarecimentos de ética na vida
pública, a serem veiculados antes das projeções, diárias de locação de sonorização; diárias de locação
de estrutura de sustentação da tela de projeção, com testeira medindo 12m X 5m, em sistema box truss,
locação de tapete vermelho entre as cadeiras nos dias de projeção, com instalação, retirada e limpeza,
diárias de hospedagem e de alimentação, entre outros.

Divulgação
-

-

-

-

-

Assinatura da marca Sesi em comercial de 30” e veiculação de 220 inserções em TV para
divulgação institucional do projeto.
Assinatura da marca Sesi em comercial de rádio e carro de som, 44 motivos, e veiculação de 6.600
inserções em rádio e 2.816 horas em carro de som, para divulgação das datas, locais e horários
das projeções nas 44 cidades beneficiadas.
Assinatura da marca Sesi em 6.600 cartazes, 44 motivos, formato 46cm x 31cm, papel couchê
brilho 180g, 4/0 cores, para divulgação das datas, locais e horários das projeções nas 44 cidades
beneficiadas.
Assinatura da marca Sesi em 8.800 cartazes, 44 motivos, formato 46cm x 64cm, papel couchê
brilho 180g, 4/0 cores, para divulgação das datas, locais e horários das projeções nas 44 cidades
beneficiadas.
Assinatura da marca Sesi em 440.000 panfletos, 44 motivos, formato meio ofício, papel couchê
90g, 4/0 cores, para divulgação das datas, locais e horários das projeções nas 44 cidades
beneficiadas.
Assinatura da marca Sesi em 04 painéis móveis, formato medindo 3m x 2m, em lona night and
day, 4/0 cores, para divulgação institucional do projeto.
Assinatura da marca Sesi em 02 painéis móveis, formato medindo 5m x 3m, em lona night and
day, 4/0 cores, para divulgação institucional do projeto.
Assinatura da marca Sesi em 02 testeiras, formato medindo 12m x 1m, em lona night and day, 4/0
cores, para divulgação institucional do projeto.
Assinatura da marca Sesi em 04 tabuleiros para pipocas, medindo 60cm x 40cm x 18cm, em MDF
branco adesivado, 4/0 cores.
Assinatura da marca Sesi em 1.144 camisas, em malha fio 30, impressão frente em duas cores e
no verso em uma cor.
Assinatura da marca Sesi em 02 envelopamentos de caminhão baú, em policromia.
Assinatura da marca Sesi em 04 envelopamentos de carro de apoio, em policromia.

-

-

Levantamento fotográfico, e registro em vídeo, nas cidades do projeto, inluindo clicks, tratamento
e impressão das imagens.
Assinatura da marca Sesi em 01 vídeo, com dez minutos de duração, incluindo captação de
imagens, direção, locução, trilha sonora, edição e cópias, para documentação do resultado do
projeto.
Contratação de assessoria de imprensa especializada para cobertura jornalística nas cidades do
projeto, incluindo clipping.
Exibição, no local da projeção, da classificação indicativa dos filmes, de acordo com a portaria nº
368 de 11 de fevereiro de 2014, do Ministério da Justiça.

Especificações técnicas dos equipamentos de projeção, sonorização, tela de projeção e estrutura
de sustentação, com desempenho similar ou superior aos citados a seguir:
9.1.1. Projeção
9.1.1.1. 02 (dois) Projetores Principais de 20.000 ansilumens, com desempenho similar ou superior ao
descrito a seguir:
Tipo de projetor
Potência
Resolução
Tecnologia
Contraste
Razão de aspecto
Deslocamento optico de lente
Conjunto óptico
Tipo de lâmpada
Fonte de energia
Consumo de energia
Peso
Dimensões (m³)
Sinais de entrada
Nivel de ruido
Lente
Recursos

Projetor Multimídia Digital de Alta Resolução (Full HD)
> 20.000 Ansi lumens
> 1980 x 1080 pixels
DLP 03 chips
>2700:1
16:09
Vertical: -10% até 110%
Horizontal: -50% até +50%
Vedado
XENON >3kw com caixa de proteção (lamp house)
02 fontes internas com redundância
<4.000 W
<100 kg
< 0,50m³
DVI / SDI/ HDSDI / RGBHV
< 60db
2.0 - 2.8:1
Correção geométrica (Warp)
PIP: 02 fontes de sinal

9.1.1.2. (02) Projetores RESERVA de 16.000 ansilumens, com desempenho similar ou superior ao
descrito a seguir:
Tipo de projetor
Potência
Resolução
Contraste
Consumo de energia
Peso
Sinais de entrada
Nivel de ruido

Projetor Multimídia Digital
> 16.000 Ansi lumens
> 1024 x 768 pixels
>2500:1
<2.000 W
<50 kg
DVI / HDMI / RGB
< 60db

Lente
Recursos

2.6 – 3.5
Correção geométrica

9.1.2. Sonorização, com desempenho similar ou superior ao descrito a seguir:
Item/descrição
Caixa Acústica ativa, para uso em suporte tipo tripé, composta por 01 transdutor em
neodymium de 15” + drive de 1" e ou com amplificação de 500 watts RMS mínimo,
classe D, entrada balanceada XLR e com resposta de frequência de 55 Hz a 20 k Hz e
pico SPL 132 dB ou similar. Voltagem de 90v a 240v automático
Suporte para caixa acústica, tipo tripé, em alumínio, preferencialmente na cor preta.
Caixa Acústica ativa, tipo subwoofer, composta por 01 transdutor em 03 neodymium de 18”,
com amplificação de 500 watts RMS mínimo (8 ohm), classe D, resposta de frequência em
+/- 4 dB de 40 Hz a 120 Hz e pico SPL 130 dB. Com DSP on Bord 24 bit/96k Hz ou similar.
Voltagem de 90v a 240v automático.
Console digital para aplicações ao vivo com 16 entradas analógicas, AD/DA 24 bits, sample
rate até 96KHz; 8 auxiliares, 4 processadores de efeito, equalizador paramétrico de 4
bandas, Dynamics por canal; 8 Buses de saída, Mixagem Surround. Software para operação
e ajustes no computador. Voltagem 120v.
BLU-RAY Disc Player com saída HDMI versão 1.3, compatível com 1080p, formato em 16:9.
Compatível com BD-ROM, DIVX HD, DVD, DVD R/RW, MP3, CDR/W, Entrada USB e SD.
Conversão D/A de áudio com 24bits / 192 KHz. Tempo de inicialização menor que 2
segundos. Saídas de Áudio: Digital e Estéreo. Saídas de Vídeo: HDMI e Vídeo Componente.
Voltagem de 120v.
Microfone de voz tipo bastão SEM FIO, com transmissão e recepção em UHF; cápsula tipo
cardioide; resposta de frequência de 45Hz a 15000 Hz; Saída Balanceada, Impedância de
saída 200Ω, transmissor com alimentação com 2 Pilhas tipo AA 1,5V; receptor com
alimentação de 120V ~ 60Hz, 8W / 12V. Deve conter 1 adaptador para pedestal resistente,
ajustável, com rosca padrão e estojo resistente tipo maleta.
Pedestal para microfone tipo girafa; altura mínima de 1 metro e máxima de 2 metros; com
pés retráteis e pontas com borracha; tratamento anticorrosivo, acabamento na cor preta.
Cabo paralelo com condutores em cobre OFHC isolados em polietileno, com dupla
blindagem individual em fita de alumínio + trança 75 %, cobertos em PVC, nas seções de 2
X 22 AWG com 25m.
Cabo PP formado por condutores de cobre OFHC flexível, isolados em PVC, torcidos com
passo adequado, cobertos em PVC, na seção de 2x2,50mm2 com 25m.
Régua elétrica tipo caixa confeccionada em alumínio, pintura epóxi preta; tratamento
anticorrosivo, contendo 5 tomadas elétricas, sendo 2 P + T; prensa cabo; sem disjuntor.
Protetor de rede com tensão de entrada e saída de 120V. Permita potência de energização
de 1500W, 12 A. Três estágios de proteção contra transientes de alta tensão, distribuídos
entre fase-terra, fase- neutro e neutro-terra. Três estágios de proteção contra surtos e
descargas atmosféricas com tempo de resposta inferior a 25 nanosegundos ligados. Mínimo
de 08 tomadas. Voltagem 120v.

Qtde
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10
4
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2
20
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9.1.3.Tela de projeção e estrutura de sustentação, com desempenho similar ou superior ao descrito a
seguir: 02 telas na cor branco-fosca, alta alvura, medindo 12 metros de largura por 05 metros de altura,
instalada em estrutura Box Truss, com estaiamento de segurança.
9.1.4. Gerador
02 geradores de energia com autonomia e carga suficiente para exibição dos filmes e iluminação após
exibição dos mesmos (caso necessário) no espaço entre o equipamento de projeção e a tela de exibição.

9.2. Oficinas/Palestra
-

-

-

-

Realização de quatro oficinas de cinema, em quatro municípios previamente escolhidos,
contemplados com o projeto, incluindo: coordenação geral; 160 horas/aula (40h por oficina) com
professor especializado; material didático específico; diárias de hospedagem e de alimentação.
Assinatura da marca Sesi em 800 folders com ficha de inscrição, 04 motivos, formato 30cm x
10cm, em papel couchê brilho 140g, 4/4 cores, com laminação brilho e uma dobra, para divulgação
das oficinas.
Assinatura da marca Sesi em 100 certificados, formato 30cm x 21cm, em papel couchê fosco 230g,
4/0 cores, para as oficinas.
Assinatura da marca Sesi em 108 crachás-bloco, formato 10cm x 14cm, capa em papel couchê
fosco 350g, 4/0 cores, miolo em papel off-set 90g, 0/0 cores, acabamento espiral com furo e torçal,
para as oficinas.
Assinatura da marca Sesi em 140 canetas, modelo esferográfica, plástica branca, com detalhes
na cor preta e impressão em uma cor, para as oficinas.
Assinatura da marca Sesi em 4.000 panfletos, 04 motivos, formato 10cm x 15cm, papel couchê
90g, 4/0 cores, para divulgação das oficinas.
Assinatura da marca Sesi em 800 cartazes, 04 motivos, formato A3, papel couchê brilho 180g, 4/0
cores, para divulgação das oficinas.

GRADE DE PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS DE CINEMA
1. EMENTA:
- Breve História da Animação, como experimentação de linguagem;
- Experimentos Óticos. Do Zootrópio à Pinhole;
- Precursores. De Émile Reynaud passando por Norman Maclaren até o contemporâneo Blu;
- Possibilidades Digitais e Analógicas;
- Fundamentos da representação do movimento quadro a quadro.
2. OBJETIVOS:
- Expor e discutir os experimentos óticos, precursores da Animação;
- Desmistificar a complexidade de uma produção de Animação;
- Facilitar a produção de experimentos animados.
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
- Definição do termo: Animação Experimental;
- Breve história da Animação e exposição virtual de experimentos óticos: Taumatroscopio,
Fenachistoscopio, Praxynoscopio, Zootropio, Pinhole;
- Primeiros Filmes de Animação e explanação sobre técnicas (desenho, stopmotion, pixelation...);
- Escolha do Discurso e Planejamento do filme;
- Produção;
- Análise dos resultados.

4. MÉTODOS E TÉCNICAS:
- Aulas expositivas;
- Mostra de animações de autores ousados e inovadores;
- Exercícios práticos e assessoramento em grupo;
- Planejamento e execução dos projetos;
- Análise e discussão.

5. CAPACIDADE
- 80 pessoas (04 oficinas, uma por cidade, cada uma com 20 alunos).
6. OFICINEIRO
- Professor universitário, especializado em animação, auxiliado por um aluno de um curso de cinema ou
afim do terceiro grau.
7. PÚBLICO-ALVO
- Estudantes da rede pública e privada do ensino médio e demais interessados pela sétima arte.
8. MATERIAIS PARA CADA OFICINA:
- Resma de papel A4;
- Folhas de transparência;
- Lápis 2B;
- Borrachas de silicone;
- Caixas de giz cera;
- Potes de tinta para artesanato;
- Pincéis médios;
- Tesouras;
- Estiletes;
- Tubos de cola de 500 ml;
- Rolos de guardanapos;
- Fitas isolantes;
- Quadro branco;
- Caixas de pilot para quadro branco.
- Jornais e revistas para recorte;
- Um saco de material reciclável;
- Recarregador;
- Câmera digital de no mínimo 05 mega/pixel, com cartão de 01 giga de memória, no mínimo;
- Pilhas recarregáveis;
- Tripé;
- Filmes fotográficos e revelação;
- Retroprojetor.
9. RESULTADO FINAL
Além da disseminação didática da cultura cinematográfica da animação nas oficinas, gerando 80
multiplicadores da técnica, teremos, ao final de cada curso a produção de dois curtas de um minuto cada,
que serão projetados na grande tela do Cine Sesi Cultural por onde o projeto passar no interior do estado
de Pernambuco.
PALESTRA DE CINEMA
TEMA
- O que é cinema
OBJETIVO
- Disseminar a cultura cinematográfica no interior de Pernambuco, promover o debate sobre o tema e
estimular a abertura ou reabertura das salas de projeção no município.
RESULTADOS
- Obter um público de, no mínimo, 200 participantes.

PÚBLICO-ALVO
- Trabalhadores da indústria e a comunidade, estudantes da rede pública e privada do ensino médio,
formadores de opinião, arte-educadores, professores e trabalhadores em geral.
PALESTRANTE
- Professor universitário, especializado na área.
9.3. Pesquisa de mercado
Contratação de pesquisas de mercado para avaliação do projeto em 3 (três) municípios da itinerância,
incluindo relatório final consolidado.

Metodologia e roteiro/questionário técnico de pesquisa de mercado
Para avaliar o impacto do projeto Cine Sesi junto as comunidades a serem beneficiadas, serão realizadas
três pesquisas de mercado, em três dos municípios contemplados no projeto, conforme descrito a seguir:
•

Método: pesquisa quantitativa, face-a-face.

•

Técnica: As entrevistas serão realizadas pela técnica de intercept, em três municípios onde o
projeto será realizado.

•

Amostra Aleatória: As cotas não serão fixadas, dado que haverá o interesse de se levantar o perfil
dos frequentadores do evento.

•

Objetivo: Avaliação de impacto do Programa Cine Sesi - nível de satisfação dos participantes com
o evento; percepção geral sobre os filmes veiculados e estrutura proposta; opinião acerca da
qualidade de transmissão dos filmes; imagem do SESI após a realização do evento; avaliação da
qualidade da campanha publicitária veiculada.

•

Universo e população:

•

–

Perfil: frequentadores de pelo menos um dia do evento entre 16 e 56 anos, residentes na
cidade ou localidades do entorno, que frequentaram ao menos um dia do evento.

–

Amostra: Amostra de 198 casos, distribuída igualmente entre os 3 dias do evento,
significando 93% de confiança, tendo como base de cálculo a estimativa de 7000
participantes.

–

Instrumento de Coleta: O instrumento de coleta será um questionário a ser apresentado
pela CONTRATADA para prévia aprovação pelo Sesi. Após o término do trabalho de
campo, os questionários serão submetidos à revisão e checagem (30% dos casos).

Período da pesquisa de campo: três finais de semana.

PESQUISA DE MERCADO – ROTEIRO
ANOTAÇÕES DO ENTREVISTADOR:

DIA DA ENTREVISTA:
1. Sexta
2. Sábado

3. Domingo

Pergunta 1. Sexo
1) Masculino
2) Feminino
Pergunta 2. Quantos anos tem?
P. Eliminatória
Menos que 16 (Encerre)
1) 16 a 24
2) 25 a 40
3) 41 a 55
Mais que 56 (Encerre)
Pergunta 3. Você ouviu falar do projeto Cine SESI?
P. Eliminatória
1) Sim
2) Não (Encerre)
PESQUISADOR, PROCURAR NÃO LER AS ALTERNATIVAS (ESPONTÂNEA)
Pergunta 4. Chegou a ver ou ouvir a divulgação do Cine SESI?
1) Sim
2) Não
Pergunta 5. Como viu/ouviu sobre o Cine SESI?
1) TV
2) Rádio
3) Carro de som
4) Panfleto
5) Outdoor
6) Alguém me falou
Outros.Quais?______(ANOTAR)
99) NS/NR
Pergunta 6. Como avalia a campanha de divulgação do Cine SESI? O(a) Sr(a) diria que a campanha
de divulgação foi: ler as alternativas
1) Ótima
2) Boa
3) Regular
4) Ruim
5) Péssima
99) NS/NR
Pergunta 7. Conhecia o SESI ou não?
1) Sim
2) Não
99) NS/NR
Pergunta 8. Já tinha assistido a filmes no cinema antes?
1) Sim

2) Não
99) NS/NR
Pergunta 9. Qual(is) dia(s) veio ao evento?
1) Todos os dias
2) Apenas sexta-feira
3) Sexta e sábado
4) Sábado e domingo
5) Sexta e domingo
6) Apenas sábado
7) Apenas domingo
Pergunta 10. Que tipo de filme o(a) Sr(a) assistiu? ler as alternativas
1) Somente os filmes de longa duração (PULE P/ P12)
2) Os filmes de longa duração e de curta duração.
Pergunta 11. Agora vou ler os nomes dos filmes de curta duração e gostaria que o(a) Sr(a) me
dissesse se assistiu ou não ao filme e o quanto gostou de cada filme. Vamos começar? O(a) Sr(a)
ASSISTIU OU NÃO o curta__(LER O FILME DA LISTA ABAIXO)?
(APENAS PARA QUEM DISSE QUE ASSISTIU) E O(a) Sr(a) diria que GOSTOU MUITO, GOSTOU,
GOSTOU MAIS OU MENOS, GOSTOU POUCO OU NÃO GOSTOU desse filme: ler as alternativas
ENTREVISTADOR: PARA O PÚBLICO DA SEXTA FEIRA, PERGUNTAR APENAS SOBRE O FILME Nº
1 DA LISTA E O PÚBLICO DO SÁBADO OS FILMES Nº 1 E 2 DA LISTA

FILMES

P11A. ASSISTIU OU
NÃO
SIM

1
2
3

NÃO
1
1
1

2
2
2

P11B. O QUANTO GOSTOU
GOSTOU
MUITO
1
1
1

GOSTOU
2
2
2

GOSTOU MAIS OU
MENOS
3
3
3

GOSTOU
POUCO
4
4
4

Pergunta 12. E agora vou ler os nomes dos filmes de longa duração e gostaria que o(a) Sr(a) me
dissesse se assistiu ou não ao filme e o quanto gostou de cada filme. Vamos começar? O(a) Sr(a)
ASSISTIU OU NÃO ao filme (LER O FILME DA LISTA ABAIXO)?
(APENAS PARA QUEM DISSE QUE ASSISTIU) E O(a) Sr(a) diria que GOSTOU MUITO, GOSTOU,
GOSTOU MAIS OU MENOS, GOSTOU POUCO OU NÃO GOSTOU desse filme: ler as alternativas
ENTREVISTADOR: PARA O PÚBLICO DA SEXTA FEIRA, PERGUNTAR APENAS SOBRE O FILME Nº
1 DA LISTA E O PÚBLICO DO SÁBADO OS FILMES Nº 1 E 2 DA LISTA

FILMES

1.
2.
3.

P12A. ASSISTIU OU
NÃO
SIM

NÃO

1
1
1

2
2
2

P12B. O QUANTO GOSTOU
GOSTOU
MUITO
1
1
1

GOSTOU
2
2
2

GOSTOU MAIS OU
MENOS
3
3
3

GOSTOU
POUCO
4
4
4

Pergunta 13. Depois de assistir ao(s) filme(s) como se sentiu: (pesquisador: só ler alternativas se
necessário)
1) Alegre
2) Relaxado
3) Emocionado
4) Cansado
5) Indiferente
6) Outro. Qual? (Anotar)____
99) NS/NR
Pergunta 14. O que o (a) Sr(a) achou da iniciativa de distribuir pipoca para o público que foi assistir
os filmes do Cine Sesi? O(a) Sr(a) diria que essa iniciativa foi: ler as alternativas
1) Ótima
2) Boa
3) Regular
4) Ruim
5) Péssima
99) NS/NS
Pergunta 15. O Cine Sesi realizou oficinas de cinema e como resultado os alunos dessas oficinas
produziram filmes de curta duração que foram exibidos aqui no evento. O que (a) Sr(a) achou
desses filmes de curta duração produzidos pelos alunos das oficinas? O(a) Sr(a): ler as
alternativas
1) Gostou muito
2) Gostou
3) Gostou mais ou menos
4) Gostou pouco
5) Não gostou dos filmes
99) NS/NR
Pergunta 16. E o que o (a) Sr(a) acha da iniciativa do Cine Sesi em realizar essas oficinas? O (a)
Sr(a) diria que é: ler as alternativas
1) Muito Importante
2) Importante
3) Indiferente
4) Pouco importante
5) Não tem importância
99.NS/NR
ESTRUTURA DO EVENTO
Pergunta 17. Qual sua avaliação do evento como um todo (cenário, tapete vermelho...)? O (a) Sr.
(a) diria que o evento foi: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom

3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR
Pergunta 18. O que achou da qualidade da projeção/ transmissão do filme? O(a) Sr(a) achou: ler
as alternativas
1) Ótima
2) Boa
3) Regular
4) Ruim
5) Péssima
99) NS/NR
Pergunta 19. O que achou da qualidade do som? O(a) Sr(a) achou: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR.
Pergunta 20. Como avalia a organização do evento? O(a) Sr(a) diria que a organização do evento
está sendo: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR.
Pergunta 21. Pelo que viu ou ouviu falar sobre o evento: ler as alternativas
1) Esperava mais desse evento
2) O evento correspondeu ao que esperava
3) O evento foi melhor do que eu esperava
99) NS/NR
Pergunta 22. Se houvesse esse mesmo tipo de evento no próximo mês: ler as alternativas
1) Com certeza viria
2) Provavelmente viria
3) Provavelmente não viria
4) Não viria de jeito nenhum a esse evento
99. NS/NR
Pergunta 23. Na sua opinião, qual a importância do projeto Cine Sesi para a sua cidade? O(a) Sr(a)
diria que o Projeto é:
1) Muito Importante

2) Importante
3) Indiferente
4) Pouco importante
5) Não tem importância para a cidade
99) NS/NR
Pergunta 24. Como avalia a iniciativa do SESI de trazer esse evento para sua cidade? Diria que é
uma iniciativa: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR
Pergunta 25. O(a) Sr(a) acredita que projetos como esse contribuem muito, contribuem,
contribuem mais ou menos, contribuem pouco ou não contribuem de jeito nenhum na divulgação
do nome do SESI?
1) Contribuem muito
2) Contribuem
3) Contribuem mais ou menos
4) Contribuem pouco
5) Não contribuem de jeito nenhum
99) NS/NR
EXPERIÊNCIAS LOCAIS COM SALAS DE PROJEÇÃO
Pergunta 26. Aqui na sua cidade existe cinema?
1) Sim (PULE P/29)
2) Não
99) NS/NR.
Pergunta 27. Na sua opinião, qual a importância de instalar/ ter um cinema aqui na sua cidade? O
(a) Sr(a) diria que: ler as alternativas
1) Muito importante
2) Importante
3) Indiferente
4) Pouco importante
5) Não tem importância para a cidade
99. NS/NR
Pergunta 28. E com que frequência os filmes deveriam ser exibidos nesse cinema instalado em
sua cidade?
1) Todos os dias (incluindo sábados e domingos)
2) Durante a semana (menos final de semana)
3) Apenas no final de semana
4) Quatro vezes por semana
5) Três vezes por semana
6) Menos de três vezes por semana
99) NS/ NR

PÓS-TESTE MATERIAL DA CAMPANHA PUBLICITÁRIA
Pergunta 29. O(a) Sr(a) assistiu o comercial do Cine Sesi que passou no cinema antes da exibição
do(s) filme(s)?
1) Sim
2) Não
99. NS/ NR
Pergunta 30. O quanto o(a) Sr(a) gostou do comercial do Cine Sesi? O(a) Sr(a) diria que: ler as
alternativas 1) Gostou muito
2) Gostou
3) Gostou mais ou menos
4) Gostou pouco
5) Não gostou
99. NS/NR
Pergunta 31. De uma maneira geral, qual é a sua avaliação sobre toda a campanha publicitária do
Cine Sesi (comercial, materiais publicitários, etc)? O(a) Sr(a) diria que a campanha publicitária foi:
ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR.
PESQUISADOR, MOSTRAR TODO O MATERIAL NESSE PRIMEIRO MOMENTO. MUDAR A ORDEM
NAS ENTREVISTAS SUBSEQUENTES
Pergunta 32. Como avalia esse cartaz, considerando todos os aspectos - ilustração, desenho, cor,
clareza das informações? O(a) Sr(a) avalia como: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR.
Pergunta 33. E qual a sua avaliação desse panfleto? O(a) Sr(a) diria que está: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR.
Pergunta 34. Para o(a) sr(a), o que chamou mais atenção nesses materiais (peças)?
PESQUISADOR, SÓ LER AS ALTERNATIVAS SE NECESSÁRIO.

1) O formato.
2) A linguagem utilizada.
3) As imagens/ desenhos
4) A cor
5) O conteúdo/ atrações do evento.
6) Nada
7) Tudo
99) NS/NR
Pergunta 35. De uma maneira geral, qual é a sua impressão sobre todos esses materiais que foram
apresentados para o(a) Sr(a)? Diria que esses materiais são: ler as alternativas
1) Ótimo
2) Bom
3) Regular
4) Ruim
5) Péssimo
99) NS/NR
Pergunta 36. O que o(a) sr(a) achou da campanha publicitária do Cine Sesi aqui na sua cidade?
Diria que ela foi: ler as alternativas
1) Inteligente
2) Bem humorada
3) Criativa
4) Sem criatividade
5) Monótona
Outra. Qual?
99. NS/NR
Pergunta 37. Você diria que vendo esse conjunto de material: ler as alternativas
1)Sente vontade de ir ao evento.
2) Desperta pouco interesse.
3) Não desperta interesse de forma alguma de ir ao evento.
99)NS/NR
Pergunta 38. Até que série você estudou?
1) Não frequentou a escola
2) 1ª a 4ª séries incom/completos
3) 5ª a 8ª séries incom/completos
4) 2ª grau incompleto/ completo
5)Superior incompleto/ completo
99). NS/NR
Pergunta 39. Somando os rendimentos de todas as pessoas da sua casa, você diria que dá um
total de:
1) Até 1 SM
2) Mais de 1 a 3 SM
3)Mais de 3 a 6 SM
4) Mais de 6 SM
99) NS/NR

Entrevistador:
Cidade:
Data:
10. DAS METAS DO PROJETO
A principal meta da contratação é beneficiar até 154 (cento e cinquenta e quatro) mil pessoas nos
municípios atendidos, bem como a divulgação do projeto para gerar frequência de público e agregar valor
à marca Sesi.
11. DO DETALHAMENTO TÉCNICO E DE CUSTOS
1. PROJEÇÕES
1. 1. Visitas Técnicas de pré-produção
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Diária de locação de carro
básico, com ar

120

Combustível - litros
Diária de engenheiro eletrônico
Diária de direção geral
Diária de produtor executivo
Diária de assistente de produção
Diária de motorista

670
12
30
60
60
120

Diária de hospedagem
engenheiro eletrônico

de

12

Diária de hospedagem
produtor executivo

de

Diária de hospedagem
assistente de produção
Diária de hospedagem
motorista
Diária de alimentação
engenheiro eletrônico

de
de
de

60
60
120
12

Diária de alimentação de direção
geral

30

Diária de alimentação
produtor executivo

de

60

Diária de alimentação
assistente de produção
Diária de alimentação
motorista

de
de

60
120

$ total

Pesquisa cinematográfica /
curadoria especializada para a
seleção dos filmes (horas)

120

TOTAL

1.2. Produção e pós-produção
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Diária de locação de carro
básico, com ar

794

Combustível - litros
Diária de direção geral
Diária de produtor executivo
Diária de assistente de produção
Diária de motorista
Diária de Vigilância
Diária de Eletricista
Diária de técnico de som

2.810
221
382
382
764
132
382
382

Diária de hospedagem
direção geral

de

Diária de hospedagem
produtor executivo

de

Diária de hospedagem
assistente de produção
Diária de hospedagem
motorista
Diária de hospedagem
eletricista
Diária de hospedagem
técnico de som

de
de
de
de

30
382
382
764
382
382

Diária de alimentação de direção
geral

30

Diária de alimentação de
produtor executivo do projeto

382

Diária de alimentação de
assistente de produção
Diária de alimentação de
motorista
Diária de alimentação de
eletricista
Diária de alimentação de técnico
de som

382
764
382
382

$ total

Diária da promotora de pipoca

264

Fornecimento de saquinhos de
pipoca por sessão para o
público.

154.000

Diária de locação de grides,
sendo dois medindo 3m x 2m e
um medindo 5m x 3m, em
sistema box truss, tamanho (total
36 metros lineares)

382

Diária de locação de cadeiras
para público

39.600

TOTAL
1.3. Exibições Cinematográficas
Serviço
$ unitário
Diária de locação de caminhão
baú
Diária
de
locação
dos
equipamentos
de
projeção
20.000
ansilumens
e
de
sonorização,
bem
como,
projecionista, direitos autorais
dos filmes de curta e longa
metragens e dos vídeos de dicas
de saúde e ética e corrupção na
grande tela
Diária
de
locação
de
equipamento de projeção 16.000
ansilumens, Reserva
Diária de gerador de energia
com
autonomia
e
carga
suficiente para exibição dos
filmes
Diária de locação de testeira,
medindo 12mx1m, cada (52
metros lineares) e estrutura de
sustentação medindo 12mx5m
(34 metros lineares), com tela
alta alvura
Diária de tapete vermelho
Diária de hospedagem
projecionista

de

Diária de alimentação
projecionista

de

TOTAL

Qde 44 municípios
412

382

382

382

382

382
382
382

$ total

1.4. Divulgação
1.4.1. Filme para TV
Serviço

$ unitário

Criação e produção de comercial
de TV com assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

1

TOTAL
1.4.2. Spot para rádio e carro de som
Serviço
$ unitário
Criação e produção de comercial
de rádio e carro de som, 44
motivos cada, com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

88

1.4.3. Cartaz formato 46cm x 31cm, papel couchê brilho 180g, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de 44 motivos de cartaz com
assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

6.600

TOTAL
1.4.4. Cartaz formato 46cm x 64cm, papel couchê brilho 180g, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de 44 motivos de cartaz com
assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

8.800

TOTAL
1.4.5. Panfleto, formato 1/2 ofício, papel couchê 90g, 4/0 cores
Serviço
Criação, finalização e produção
de 44 motivos de panfleto com
assinatura do Sesi.
TOTAL

$ unitário

Qde 44 municípios
440.000

$ total

1.4.6. Painel móvel A medindo 3m x 2m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de painel móvel com assinatura
do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

4

TOTAL
1.4.7. Painel móvel B medindo 5m x 3m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de painel móvel com assinatura
do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

2

TOTAL
1.4.8. Testeira medindo 12m x 1m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de testeira com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

2

1.4.9. Tabuleiro de pipoca medindo 60cm x 40cm x 18cm, em MDF branco adesivado, 4/0
cores
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de tabuleiro com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

4

1.4.10. Camisa em malha fio 30, impressão frente em duas cores e no verso em uma cor
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de camisa com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios
1.144

$ total

1.4.11. Envelopamento de caminhão em adesivo vinil com impressão digital nas portas,
traseira e capô, em policromia, e laterais em lona nigh and day, com impressão digital,
em policromia
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de
envelopamento
para
caminhão baú com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

2

1.4.12. Envelopamento de carro de apoio em adesivo vinil com impressão digital, em
policromia
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de envelopamento para carro de
apoio com assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

4

TOTAL
1.4.13. Veiculação
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Veiculação em TV no Estado –
inserções

220

Veiculação em rádio no Estado –
inserções

6.600

Veiculação em carro de som no
Estado – inserções

2.816

$ total

TOTAL
1.4.14. Levantamento fotográfico
Serviço

$ unitário

Levantamento fotográfico nas
cidades do projeto

Qde 44 municípios

$ total

44

TOTAL
1.4.15. Documentário
Serviço
Criação e produção de um vídeo
com dez minutos de duração

$ unitário

Qde 44 municípios
1

$ total

TOTAL
1.4.16. Assessoria de imprensa
Serviço

$ unitário

Assessoria de imprensa nas
cidades do projeto, incluindo
clipping

Qde 44 municípios

$ total

44

TOTAL

2. OFICINAS
2.1. Realização das oficinas
Serviço
$ unitário
Diária de hospedagem de
professor
Diária de hospedagem de
assistente
Diária de alimentação de
professor
Diária de alimentação de
assistente
Elaboração e confecção de
material
didático
e
disponibilização de objetos e
equipamentos audiovisuais e
cênicos necessários para 80
alunos
Hora/aula
do
professor
universitário,
incluindo
a
produção de 8 (oito) filmes em
stop motion para os alunos das
oficinas
Diária de coordenação geral das
oficinas

Qde 4 municípios

$ total

24
24
24
24

80

160

40

TOTAL
2.2. Folder inscrição oficinas formato 30cm x 10cm, couchê brilho 140g, 4/4 cores,
laminação brilho e dobra
Serviço
Criação, finalização e produção
de folder, 04 motivos, com
assinatura do Sesi

$ unitário

Qde 4 municípios

$ total

800

TOTAL
2.3. Certificados oficinas formato 30cm x 21cm, em papel couchê fosco 230g, 4/0 cores

Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de certificado com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 4 municípios

$ total

100

2.4. Crachá-bloco oficinas formato 10cm x 14cm, capa em papel couchê fosco 350g, 4/0
cores, miolo em papel off-set 90g, 0/0 cores, acabamento espiral com furo e torçal
Serviço

$ unitário

Qde 4 municípios

Criação, finalização e produção
de crachá-bloco com assinatura
do Sesi

$ total

108

TOTAL
2.5. Caneta oficinas modelo esferográfica plástica branca, com detalhes na cor preta e
impressão em uma cor
Serviço

$ unitário

Qde 4 municípios

Criação, finalização e produção
de caneta com assinatura do
Sesi

$ total

140

TOTAL
2.6. Panfleto oficinas formato 10cm x 15cm, papel couchê 180g, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Qde 4 municípios

Criação, finalização e produção
de panfleto, 04 motivos, com
assinatura do Sesi

$ total

4.000

TOTAL

2.7. Cartaz, formato A3, papel couchê 180g, 4/0 cor
Serviço

$ unitário

Qde 4 municípios

$ total

Criação, finalização e produção
de cartaz, 04 motivos, com
assinatura do Sesi

800

TOTAL

3. PESQUISA
Serviço

$ unitário

Qde 3 municípios

Levantamento de pesquisa para
avaliação do projeto

$ total

3

TOTAL
TOTAL GERAL

12. REQUISITOS EXIGIDOS
Apresentar declaração contendo o descritivo das peças de reposição disponíveis para o equipamento de
projeção que garantam a continuidade das projeções do projeto em caso de pane ou defeito, tais como:
fontes, lâmpadas, filtros, entre outras. Em se tratando de equipamentos/peças de reposição de origem
estrangeira, a licitante comprovará a origem deles por meio de Guia de Importação emitida contra a
licitante ou seu respectivo fornecedor.

13. RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Relação dos municípios que poderão ser beneficiados para receber o projeto:

Afogados da Ingazeira
Alagoinha
Arcoverde
Belém de São Francisco
Belo Jardim
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabrobó
Cedro
Condado
Cortês

Cumaru
Escada
Floresta
Goiana
Gravatá
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Itambé
Itapetim
Itaquitinga
Jaqueira

Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Maraial
Moreno
Orobó
Ouricuri
Pesqueira
Poção
Pombos
Rio Formoso

Salgueiro
Santa Terezinha
São Bento do Una
São José da Coroa Grande
Sertânia
Surubim
Tabira
Trindade
Triunfo
Venturosa
Xexéu

Relação dos municípios substitutos que poderão receber o projeto:
Em caso de impedimento ou força maior que impossibilite a execução do projeto em um dos 44 municípios acima
relacionados, poderemos alterar o cronograma para substituição por um dos municípios abaixo, de acordo com
escolha do SESI.

Araçoiaba
Belém de Maria
Betânia
Jatobá

Calçado
Chã de Alegria
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Inajá

Lagoa do Ouro
Lagoa do Carro

Machados
Paranatama
Terra Nova
Tupanatinga

Sairé
Salgadinho
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Maria da Boa Vista

ANEXO II

MODELO DA PROPOSTA
(Papel timbrado da empresa)
À Comissão de Licitação do Sesi-PE
Concorrência nº. 02/2018

Proposta que faz a empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº
__________________ e inscrição estadual nº _____________, estabelecida no (a)
___________________________________, para atendimento do objeto destinado ao Sesi/PE, em
conformidade com o Edital de CONCORRÊNCIA nº 02/2018. Para tanto, oferecemos a esta Instituição o
preço global de R$ __________ (_____________________), observadas as especificações e exigências
constantes no Edital e Anexo I, conforme detalhamento técnico abaixo:
1. PROJEÇÕES
1. 1. Visitas Técnicas de pré-produção
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Diária de locação de carro
básico, com ar

120

Combustível - litros
Diária de engenheiro eletrônico
Diária de direção geral
Diária de produtor executivo
Diária de assistente de produção
Diária de motorista

670
12
30
60
60
120

Diária de hospedagem
engenheiro eletrônico

de

12

Diária de hospedagem
produtor executivo

de

Diária de hospedagem
assistente de produção
Diária de hospedagem
motorista
Diária de alimentação
engenheiro eletrônico

de
de
de

60
60
120
12

Diária de alimentação de direção
geral

30

Diária de alimentação
produtor executivo

de

60

Diária de alimentação
assistente de produção

de

60

$ total

Diária de
motorista

alimentação

de

120

Pesquisa cinematográfica /
curadoria especializada para a
seleção dos filmes (horas)

120

TOTAL

1.2. Produção e pós-produção
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Diária de locação de carro
básico, com ar

794

Combustível - litros
Diária de direção geral
Diária de produtor executivo
Diária de assistente de produção
Diária de motorista
Diária de Vigilância
Diária de Eletricista
Diária de técnico de som

2.810
221
382
382
764
132
382
382

Diária de hospedagem
direção geral

de

Diária de hospedagem
produtor executivo

de

Diária de hospedagem
assistente de produção
Diária de hospedagem
motorista
Diária de hospedagem
eletricista
Diária de hospedagem
técnico de som

de
de
de
de

30
382
382
764
382
382

Diária de alimentação de direção
geral

30

Diária de alimentação de
produtor executivo do projeto

382

Diária de alimentação de
assistente de produção
Diária de alimentação de
motorista
Diária de alimentação de
eletricista
Diária de alimentação de técnico
de som

382
764
382
382

$ total

Diária da promotora de pipoca

264

Fornecimento de saquinhos de
pipoca por sessão para o
público.

154.000

Diária de locação de grides,
sendo dois medindo 3m x 2m e
um medindo 5m x 3m, em
sistema box truss, tamanho (total
36 metros lineares)

382

Diária de locação de cadeiras
para público

39.600

TOTAL
1.3. Exibições Cinematográficas
Serviço
$ unitário
Diária de locação de caminhão
baú
Diária
de
locação
dos
equipamentos
de
projeção
20.000
ansilumens
e
de
sonorização,
bem
como,
projecionista, direitos autorais
dos filmes de curta e longa
metragens e dos vídeos de dicas
de saúde e ética e corrupção na
grande tela
Diária
de
locação
de
equipamento de projeção 16.000
ansilumens, Reserva
Diária de gerador de energia
com
autonomia
e
carga
suficiente para exibição dos
filmes
Diária de locação de testeira,
medindo 12mx1m, cada (52
metros lineares) e estrutura de
sustentação medindo 12mx5m
(34 metros lineares), com tela
alta alvura
Diária de tapete vermelho
Diária de hospedagem
projecionista

de

Diária de alimentação
projecionista

de

TOTAL

Qde 44 municípios
412

382

382

382

382

382
382
382

$ total

1.4. Divulgação
1.4.1. Filme para TV
Serviço

$ unitário

Criação e produção de comercial
de TV com assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

1

TOTAL
1.4.2. Spot para rádio e carro de som
Serviço
$ unitário
Criação e produção de comercial
de rádio e carro de som, 44
motivos cada, com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

88

1.4.3. Cartaz formato 46cm x 31cm, papel couchê brilho 180g, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de 44 motivos de cartaz com
assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

6.600

TOTAL
1.4.4. Cartaz formato 46cm x 64cm, papel couchê brilho 180g, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de 44 motivos de cartaz com
assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

8.800

TOTAL
1.4.5. Panfleto, formato 1/2 ofício, papel couchê 90g, 4/0 cores
Serviço
Criação, finalização e produção
de 44 motivos de panfleto com
assinatura do Sesi.
TOTAL

$ unitário

Qde 44 municípios
440.000

$ total

1.4.6. Painel móvel A medindo 3m x 2m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de painel móvel com assinatura
do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

4

TOTAL
1.4.7. Painel móvel B medindo 5m x 3m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de painel móvel com assinatura
do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

2

TOTAL
1.4.8. Testeira medindo 12m x 1m, em lona night and day, 4/0 cores
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de testeira com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

2

1.4.9. Tabuleiro de pipoca medindo 60cm x 40cm x 18cm, em MDF branco adesivado, 4/0
cores
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de tabuleiro com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

4

1.4.10. Camisa em malha fio 30, impressão frente em duas cores e no verso em uma cor
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de camisa com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios
1.144

$ total

1.4.11. Envelopamento de caminhão em adesivo vinil com impressão digital nas portas,
traseira e capô, em policromia, e laterais em lona nigh and day, com impressão digital,
em policromia
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de
envelopamento
para
caminhão baú com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 44 municípios

$ total

2

1.4.12. Envelopamento de carro de apoio em adesivo vinil com impressão digital, em
policromia
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de envelopamento para carro de
apoio com assinatura do Sesi

Qde 44 municípios

$ total

4

TOTAL
1.4.13. Veiculação
Serviço

$ unitário

Qde 44 municípios

Veiculação em TV no Estado –
inserções

220

Veiculação em rádio no Estado –
inserções

6.600

Veiculação em carro de som no
Estado – inserções

2.816

$ total

TOTAL
1.4.14. Levantamento fotográfico
Serviço

$ unitário

Levantamento fotográfico nas
cidades do projeto

Qde 44 municípios

$ total

44

TOTAL
1.4.15. Documentário
Serviço
Criação e produção de um vídeo
com dez minutos de duração

$ unitário

Qde 44 municípios
1

$ total

TOTAL
1.4.16. Assessoria de imprensa
Serviço

$ unitário

Assessoria de imprensa nas
cidades do projeto, incluindo
clipping

Qde 44 municípios

$ total

44

TOTAL
2. OFICINAS
2.1. Realização das oficinas
Serviço
$ unitário
Diária de hospedagem de
professor
Diária de hospedagem de
assistente
Diária de alimentação de
professor
Diária de alimentação de
assistente
Elaboração e confecção de
material
didático
e
disponibilização de objetos e
equipamentos audiovisuais e
cênicos necessários para 80
alunos
Hora/aula
do
professor
universitário,
incluindo
a
produção de 8 (oito) filmes em
stop motion para os alunos das
oficinas
Diária de coordenação geral das
oficinas

Qde 4 municípios

$ total

24
24
24
24

80

160

40

TOTAL
2.2. Folder inscrição oficinas formato 30cm x 10cm, couchê brilho 140g, 4/4 cores,
laminação brilho e dobra
Serviço
Criação, finalização e produção
de folder, 04 motivos, com
assinatura do Sesi
TOTAL

$ unitário

Qde 4 municípios
800

$ total

2.3. Certificados oficinas formato 30cm x 21cm, em papel couchê fosco 230g, 4/0 cores
Serviço
$ unitário
Criação, finalização e produção
de certificado com assinatura do
Sesi
TOTAL

Qde 4 municípios

$ total

100

2.4. Crachá-bloco oficinas formato 10cm x 14cm, capa em papel couchê fosco 350g, 4/0
cores, miolo em papel off-set 90g, 0/0 cores, acabamento espiral com furo e torçal
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de crachá-bloco com assinatura
do Sesi

Qde 4 municípios

$ total

108

TOTAL
2.5. Caneta oficinas modelo esferográfica plástica branca, com detalhes na cor preta e
impressão em uma cor
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de caneta com assinatura do
Sesi

Qde 4 municípios

$ total

140

TOTAL
2.6. Panfleto oficinas formato 10cm x 15cm, papel couchê 180g, 4/0 cores
Serviço
Criação, finalização e produção
de panfleto, 04 motivos, com
assinatura do Sesi
TOTAL

$ unitário

Qde 4 municípios

4.000

$ total

2.7. Cartaz, formato A3, papel couchê 180g, 4/0 cor
Serviço

$ unitário

Criação, finalização e produção
de cartaz, 04 motivos, com
assinatura do Sesi

Qde 4 municípios

$ total

800

TOTAL

3. PESQUISA
Serviço
Levantamento de pesquisa para
avaliação do projeto

$ unitário

Qde 3 municípios

$ total

3

TOTAL
TOTAL GERAL

R$

Declaramos que em nossos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para perfeita
execução/fornecimento dos serviços, bem com dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos
e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para o fornecimento total e
completo de todos os serviços, bem como nosso lucro, conforme especificações constantes do Edital,
sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Serviço Social da Industria –
Sesi/PE.
Declaramos ainda, que:
 Manteremos durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
 Entregaremos os serviços conforme as exigências do Edital e seus Anexos;
 Arcaremos com qualquer prejuízo causado ao Sesi-PE ou a terceiro por seus funcionários ou prepostos,
no cumprimento e execução dos serviços que resultem em reparações ou indenizações;
 Prestaremos todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Sesi-PE;
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar a Ata de Registro
de Preços no prazo determinado pelo Sesi/PE, em local por ela definido, indicando para esse fim o (a) Sr.
(a) .............., Carteira de Identidade nº........expedida em ...../....../......, Órgão Expedidor....., e CPF
nº.................., como representante legal desta Empresa.

Os
dados
de
nossa
empresa
são:
Razão
Social:______________________________________________________
CNPJ
nº:______________________________
Insc.
Estadual
nº.:_________
Endereço:___________________________________________
Fone/Fax:__________________________________E-mail:___________________
Cidade:
_____________________ Estado: _____________ CEP: ______________ Banco:_______________
Agência: _______________ Conta corrente nº___________
De acordo com a legislação em vigor, eu _____________________, CPF/MF nº ______, declaro estar
ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.
Recife/PE, ____ de ________ de _________________.
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
ASSINATURA E CARIMBO DO REPRESENTANTE LEGAL
ACIMA DE SEU NOME COMPLETO E RG OU CPF

ANEXO III
MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Papel timbrado ou carimbo da empresa)
CARTA DE CREDENCIAMENTO

A....................(Razão Social da empresa).................., CNPJ .............................., com endereço
à............................., através do seu ................................ (proprietário, sócio- proprietário,
presidente,
gerente,
diretor),
.......................(nacionalidade), ........................(estado
civil), portador do RG n ..............................., CPF n. ............................., residente à
................................., CONSTITUI como seu representante no certame licitatório – modalidade
Concorrência
n. 02/2018 a ser realizado pelo SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI –
Departamento Regional de Pernambuco, o Sr.(a) .........................................., (nacionalidade),
........................(estado civil), portador do RG n ..............................., CPF n. .............................,
residente à ................................., que poderá formular ofertas e lances de preço e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive renúncia ao direito de
interpor e desistir de recursos.
Local e data,
(Assinatura e identificação do responsável pela empresa)

Observação:
Declaração com firma reconhecida (item 3.3. letra B do edital)

ANEXO IV
CONCORRÊNCIA Nº 02/2018

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE PARTICIPAÇÃO

(Nome

da

empresa)
,

,

sediada

(endereço

completo)

CNPJ

nº
,

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local,

de

de 2018.

Assinatura do representante legal

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DEMAIS
DISPOSIÇÕES DO EDITAL

(nome da empresa)
, inscrito(a) no CNPJ n°
____________________________________________________,
por
intermédio
de
seu
representante
legal
o(a) Sr(a)
_,
portador(a)
da
Carteira
de
Identidade
no............................ e do CPF no ........................., DECLARA, para fins de participação, que cumpre
plena e rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento convocatório deste
Concorrência nº 02/2018.

Local,

de

de 2018.

Assinatura do representante legal

ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA – SESI - PE E A
EMPRESA
PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL,
SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I, QUE
INTEGRA O EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº
02/2018.
Pelo presente instrumento particular, fundamentado no Regulamento de Licitações e Contratos do SESI,
aprovado pelo Ato ad referendum n.º 01/2006, publicado no Diário Oficial da União, na seção 3, em 24
de fevereiro de 2006, bem como as ulteriores alterações, inclusive, as promovidas pelos Atos Resolutórios
nº 01/2011, do Conselho Nacional do SESI, publicado no D.O.U. Seção III, de 11 de maio de 2011,
e Ato 21/2011, de 29 de novembro de 2011, publicado no D.O.U, 246, sessão 3, em 23 de dezembro
de 2011, página 409, e conforme autorização exarada em processo interno M e m o A S S L I C O
n º 0 0 9 / 2 0 1 8 , de um lado, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI, Departamento Regional
de Pernambuco, entidade sem fins lucrativos, criado pelo Decreto-lei nº 9.403, de 25 de junho de
1946, regulamentado pelo Decreto nº 57.375, de 02 de dezembro de 1965, que tem por finalidade
prestar assistência social ao trabalhador industriário, com sede e foro à Av. Cruz Cabugá, nº 767, Santo
Amaro, nesta cidade do Recife, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 03.910.210/0001-05, neste ato representado
pelo seu Superintendente, NILO AUGUSTO CÂMARA SIMÕES, brasileiro, casado, advogado, residente e
domiciliado nesta cidade do Recife - PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.077.844-91, portador da Cédula de
identidade RG nº 842.287 SSP/PE, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, e a
, com sede na Rua
n.º
, inscrita no CNPJ sob o nº
_, neste ato representado por
, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, ficam justos e acertados, em obediência aos termos da Concorrência nº
01/2018 do Sesi/DR/PE, mediante as condições constantes das cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto da presente licitação, a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
elaboração e execução de projeto sócio-cultural, edição 2018, para projeção itinerante de filmes em
sistema 100% digital e que foram lançados em território nacional após 01/07/2016 (previamente
selecionados para escolha do Gestor do Projeto), com exibição ao ar livre e em praça pública, em 44
municípios do interior do estado de Pernambuco, incluindo, ainda, a realização de oficinas e de relatórios
de pesquisa de mercado, para atender as demandas do Serviço Social da Indústria – Sesi/PE, nos moldes
técnicos contidos no Anexo I do Edital.
Os municípios escolhidos foram indicados pela AMUPE – Associação Municipalista de Pernambuco – e
escolhidos de acordo com critérios do projeto que é municípios com a população entre 10 e 80 mil
habitantes, municípios que não possuam cinema ou que o cinema esteja desativado e municípios que
não tenha recebido o projeto há pelo menos 2 anos.
Municípios escolhidos: Afogados da Ingazeira, Alagoinha, Arcoverde, Belém de São Francisco, Belo
Jardim, Brejo da Madre de Deus, Buenos Aires, Cabrobó, Cedro, Condado, Cortês, Cumaru, Escada,
Floresta, Goiana, Gravatá, Iguaracy, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapetim, Itaquitinga, Jaqueira, Lajedo,
Limoeiro, Macaparana, Maraial, Moreno, Orobó, Ouricuri, Pesqueira, Poção, Pombos, Rio Formoso,
Salgueiro, Santa Terezinha, São Bento do Una, São José da Coroa Grande, Sertânia, Surubim, Tabira,
Trindade, Triunfo, Venturosa e Xexéu. Municípios substitutos que poderão receber o projeto, de acordo

com escolha do Sesi, em caso de impedimento ou força maior que impossibilite a execução do projeto
em um dos 44 municípios acima relacionados: Araçoiaba, Belém de Maria, Betânia, Jatobá, Calçado, Chã
de Alegria, Feira Nova, Ferreiros, Frei Miguelinho, Inajá, Lagoa do Ouro, Lagoa do Carro, Machados,
Paranatama, Terra Nova, Tupanatinga, Sairé, Salgadinho, Santa Cruz da Baixa Verde e Santa Maria da
Boa Vista.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços ora contratados deverão ser prestados conforme a metodologia
constante do Anexo I, que integra o Edital de licitação e demais documentos constantes do Processo
Concorrência n° 02/2018, em especial a proposta da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas nas cláusulas próprias deste instrumento, bem
como daquelas estabelecidas em lei, cabe:
I- Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as demais obrigações assumidas,
incluindo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada da Concorrência
nº 02/2018.
II- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços executados, em virtude de ação ou omissão
involuntária, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, que deverão ser refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar em alterações do
prazo contratual.
III- Responsabilizar-se pelos serviços necessários à execução do objeto deste contrato, bem como
pelas despesas provenientes do uso de equipamentos.
IV- Manter vigilância, constante e permanente, sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a
ocorrer.
V- Fornecer, ao CONTRATANTE, os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e
informações necessárias, quando por este solicitado.
VI- Cumprir as exigências do Município e as disposições legais estaduais e federais que sejam
necessárias à execução dos serviços.
VII- Cumprir e fazer com que todo o pessoal em serviço observe os regulamentos disciplinares, de
segurança e de higiene existentes no local de trabalho, principalmente as contidas na legislação em vigor.
VIII- Manter, permanentemente, no local de prestação dos serviços, pelo menos um representante
autorizado/preposto, devidamente credenciado junto ao CONTRATANTE, para receber instruções, bem
como para proporcionar à equipe de fiscalização do CONTRATANTE toda a assistência necessária ao
bom cumprimento e desempenho de suas tarefas.
IX- Assegurar livre acesso, à fiscalização do CONTRATANTE, aos locais de realização do objeto deste
contrato e atender a eventuais exigências solicitadas, no prazo por ele estabelecido, bem como fornecer
as informações solicitadas.
X- Apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, comprovantes de
pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidentes de trabalho, quitação de obrigações

trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao
CONTRATANTE, por força deste contrato.
XI- Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu
preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. Nessa hipótese o CONTRATANTE poderá reter
pagamentos devidos à CONTRATADA, na proporção dos prejuízos verificados, até a solução da
pendência.
XII- Providenciar o licenciamento (habilitação de exibição pública dos filmes a serem exibidos) e outros
requisitos para a instalação e execução dos serviços, sendo também responsável por todas as
providências, bem como pelo pagamento de taxas e emolumentos junto às concessionárias de serviços
públicos, quando se fizer necessário.
XIII- Ter pleno conhecimento das condições locais e da região onde serão executados os serviços.
XIV- Propiciar aos seus empregados as condições necessárias para o perfeito desenvolvimento
dos serviços, fornecendo-lhes os equipamentos e materiais para o bom desempenho e controle de
tarefas afins.
XV- Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais será expressamente vedado o uso de
qualquer bebida alcoólica, bem como, durante a jornada de trabalho, desviar a atenção do serviço.
XVI- Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência no serviço for considerada
inconveniente, no prazo determinado pelo CONTRATANTE.
XVII- Manter pessoal habilitado, uniformizado, num só padrão, devidamente identificado através de
crachás com fotografia recente.
XVIII- Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na
execução dos serviços.
XIX- Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamações sobre seus serviços.
XX- Preservar e manter o CONTRATANTE à margem de todas as reivindicações, queixas e
representações de qualquer natureza, referente aos serviços.
XXI- Responder junto ao ECAD por toda e qualquer cobrança, eventualmente, realizada envolvendo
direitos autorais.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
I- Expedir ordem de início dos serviços.
II- Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada
a natureza dos mesmos.
III- Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.
IV- Exercer fiscalização dos serviços.

V- Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.
CLÁUSULA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE ficará a cargo do seu empregada
ALESSANDRA BEZERRA DE MELO, matricula nº 5542 e 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.
PARÁGRAFO ÚNICO - A realização das vistorias deverá ser registrada, e as observações da fiscalização
terão validade de comunicação escrita, devendo as mesmas ser rubricadas pelos representantes de
ambas as partes.
CLÁUSULA QUINTA - VALOR DO CONTRATO
O valor total deste contrato corresponde a R$

(

_).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As despesas decorrentes deste contrato correrão com recursos recebidos do
Departamento Nacional do Sesi, no ED – 200 e CR – 2940 – CINE SESI CULTURAL.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor estabelecido no caput da presente cláusula será pago após a
entrega da nota fiscal, relativa a cada pagamento, que deverá ocorrer conforme previsto no item 9, do
edital convocatório, desde que o atesto conferido na nota fiscal comprove se a prestação de serviços
está em conformidade com o contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço global estabelecido no caput da presente cláusula inclui todas as
despesas incidentes sobre o equipamento, referentes a encargos sociais decorrentes da relação de
emprego ou prestação de serviços autônomos que a CONTRATADA mantenha com seus prepostos,
representantes ou assistentes técnicos, tributos em geral, obrigações previdenciária, mão-de-obra,
materiais de expediente, peças de reposição, lucro, obrigações decorrentes da sua condição de
empregadora, passagens, alimentação, diárias e demais encargos diretos ou indiretos não
especificados na presente cláusula quinta, considerando-se estes como inclusos no caput quando não
mencionados.
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado, sempre no dia 25 de cada mês, ou no próximo dia útil, sempre após a
prestação dos serviços contratados, para as notas fiscais faturadas entregue entre os dias 01 e 15 de
cada mês, e a data do 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, após o recebimento da nota fiscal, com o atendimento
aos quantitativos solicitados, através do sistema BB PAGUE, ou seja, cobrança em carteira, para
liquidação em conta corrente, devendo o licitante vencedor informar junto ao corpo da nota fiscal as
informações relativas ao nome e numero do banco, da agência e número da conta corrente para depósito,
sendo que, em hipótese alguma, haverá pagamento sem que ocorra a efetiva prestação do serviço. As
notas fiscais/faturas deverão estar acompanhadas da respectiva e completa descrição dos serviços
executados no período, devidamente atestadas pela fiscalização do CONTRATANTE, além de toda a
regularidade fiscal exigida em edital. O pagamento será efetuado em 05 (quatro) parcelas sucessivas
mediante apresentação de notas fiscais e faturas discriminativas que serão emitidas pela CONTRATADA
no seguinte cronograma de desembolso:

1ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 11ª cidade do projeto e realização da primeira oficina
de cinema;
2ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 22ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 01 e da segunda oficina de cinema;
3ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 33ª cidade do projeto, realização da pesquisa de
mercado nº 02 e da terceira oficina de cinema;
4ª parcela no valor de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) do valor total do projeto a serem pagos
mediante a comprovação da realização até a 44ª cidade do projeto, realização da pesquisa de mercado
nº 03 e da quarta oficina de cinema.
5ª e última parcela no valor de 10% (dez por cento) do valor total do projeto a serem pagos mediante a
conclusão do projeto e a entrega do relatório final.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados de acordo com o cronograma de pagamento,
acima informado, observando-se que a CONTRATADA deverá entregar a NOTA FISCAL/FATURA na
Unidade de Educação - UNIEDUC, situada na Av. Cruz Cabugá, 767 – 4º andar – Santo Amaro, nesta
Capital, no prazo de até dois dias após os prazos acima estabelecidos, nos termos da cláusula sexta;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção
monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5 (meio por cento) ao mês, calculados pro rata
tempore, em relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O primeiro pagamento não poderá se referir apenas à instalação dos
serviços, devendo necessariamente corresponder também a serviços executados.
PARÁGRAFO QUARTO: Para os pagamentos, além da execução dos serviços registrados na nota
fiscal/fatura, é necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas
a pagamentos constate no item 9 do edital da concorrência nº 01/2018, e atendidas possíveis exigências
da fiscalização, sem o que as faturas não serão aceitas.
PARÁGRAFO QUINTO: As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA
para as devidas correções e, nessa hipótese, os prazos estabelecidos no “caput”, da cláusula sexta serão
contados a partir da data de reapresentação das faturas, sem incorreções.
PARÁGRAFO SEXTO: A devolução de qualquer fatura em descumprimento com as condições
contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos
serviços.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das
responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por
ela executados.
PARÁGRAFO OITAVO – 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.
PARÁGRAFO NONO – A CONTRATADA deverá manter, durante o prazo de vigência contratual, todas
as condições necessárias à sua contratação, inclusive a regularidade fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
Os preços não serão reajustados.
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de
assinatura do contrato , podendo este ser prorrogado, nas conformidades previstas no RLC do Sesi,
desde que haja necessidade justificada para o Sesi-PE;
PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto do contrato deverá ser executado nos municípios determinados
pelo CONTRATANTE, quando da emissão da ordem de serviços, correndo por conta da CONTRATADA
as despesas de seguros, transporte, tributos, licenças, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes dessa execução.
CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
do objeto deste instrumento, observados os termos e limites previstos no artigo 30 do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesi.
PARÁGRAFO ÚNICO: Eventuais alterações, inclusive quanto ao prazo de execução, serão
obrigatoriamente formalizadas por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as
disposições do regulamento acima mencionado.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
Pela inexecução parcial ou total do objeto contratual, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior,
poderão ser aplicadas as seguintes penalidades, inclusive de forma cumulativa:
a) Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas;
b) Rescisão contratual com perda do direito à contratação;
c) Multa, equivalente a vinte e cinco centésimos por cento (0,25%) ao dia enquanto durar a inadimplência,
até o percentual máximo de dez por cento (10%), sobre a parcela do objeto contratado, não entregue ou
não executado, além de juros de um por cento (1%) ao mês e correção monetária pro rata die pelo
IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna, calculado pela Fundação Getúlio Vargas)
até o efetivo pagamento, como ainda honorários advocatícios na base de vinte por cento (20%); d)
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o SESI pelo
prazo de até 02 (dois) anos;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar dos pagamentos
a fazer os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas ao CONTRATO.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Rescindido o presente contrato serão interrompidos os pagamentos
das parcelas previstas na cláusula sexta, nada mais sendo devido à CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo,
assegurada defesa prévia do interessado, inclusive dos prazos recursais, sendo-lhe franqueada vista ao
processo;
PARÁGRAFO QUINTO: A multa prevista na Alínea “a” dessa Clausula Décima, não têm caráter
compensatório e o seu pagamento não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas;
PARÁGRAFO SEXTO: Verificado o descumprimento de condições previstas no instrumento
convocatório, por falta de entrega ou inexecução do objeto CONTRATUAL, não atendimento das
especificações e entrega fora do prazo, deverá ser iniciado procedimento administrativo, para
averiguação, facultando-se à CONTRATADA a ampla defesa e o contraditório, ficando suspenso o
recebimento e, consequentemente, o prazo para pagamento do objeto contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as conseqüências e pelos motivos previstos no artigo
32 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi.
PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos
de rescisão administrativa, prevista no Artigo acima mencionado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
É permitida à CONTRATADA a cessão ou transferência parcial dos direitos e obrigações contratuais,
ressalvados os termos do art. 28 do regulamento de Licitações e contratos do Sistema Sesi. Pela natureza
do objeto do contrato, o contratado poderá terceirizar partes dos serviços ou, ainda, obter os
equipamentos e bens necessários à sua execução mediante a contratação de terceiros, sob qualquer
modalidade contratual, por exemplo, locação, cabendo, entretanto, a ela, contratada, a administração dos
serviços e bens, para que, em conjunto, possibilitem a consecução dos resultados almejados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RELAÇÃO DAS POSSÍVEIS CIDADES QUE RECEBERÃO O
PROJETO.
Relação dos municípios que poderão ser beneficiados para receber o projeto:

Afogados da Ingazeira
Alagoinha
Arcoverde
Belém de São Francisco
Belo Jardim
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabrobó
Cedro
Condado
Cortês

Cumaru
Escada
Floresta
Goiana
Gravatá
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Itambé
Itapetim
Itaquitinga
Jaqueira

Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Maraial
Moreno
Orobó
Ouricuri
Pesqueira
Poção
Pombos
Rio Formoso

Salgueiro
Santa Terezinha
São Bento do Una
São José da Coroa Grande
Sertânia
Surubim
Tabira
Trindade
Triunfo
Venturosa
Xexéu

Relação das cidades substitutas que poderão receber o projeto:

Em caso de impedimento ou força maior que impossibilite a execução do projeto em uma das 44 cidades acima
relacionadas, poderemos alterar o cronograma para substituição por uma das cidades abaixo, de acordo com
escolha do SESI.

Araçoiaba
Belém de Maria
Betânia
Jatobá

Calçado
Chã de Alegria
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Inajá

Lagoa do Ouro
Lagoa do Carro

Machados
Paranatama
Terra Nova
Tupanatinga

Sairé
Salgadinho
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Maria da Boa Vista

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS
Fica ajustado, ainda que:
I- Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
a) o Edital da licitação Concorrência n.º 02/2018 e seus anexos;
b) a PROPOSTA apresentada pela CONTRATADA;
II- Serão de propriedade exclusiva do CONTRATANTE os relatórios, mapas, diagramas, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto por ela
executado.
III- Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições regulamentares, especialmente as do
Regulamento de Licitações e Contratos do CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA NOVAÇÃO
Não implicará em novação, precedente ou alteração das estipulações contratuais, a circunstância de
abster-se qualquer das partes contratantes, de considerar o contrato rescindido na hipótese de
inadimplemento de qualquer tipo, assistindo sempre à parte prejudicada o direito de, a todo tempo,
reclamar o cumprimento da obrigação na forma originalmente devida.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca da Capital de Pernambuco.
E, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em duas (02) vias de
igual teor e forma que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos
os efeitos de direito.
Recife,

de

de 2018.

CONTRATANTE
Testemunhas:
Nome:
CPF:
RG:
Nome:
CPF:
RG:

CONTRATADA

ANEXO VII
PROTOCOLO DE RETIRADA DE ETIDAL DO SITE

Acusamos a retirada do edital de CONCORRÊNCIA Nº. 02/2018, que foi
disponibilizado no site www.pe.sesi.org.br pelo Serviço Social da Industrial – Sesi-PE,
para aquisição do(s) Objeto(s) desta Licitação, para o atendimento das necessidades
do Sesi-PE.
Recife,

de

de 2018.

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

