EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2018
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SENAI/PE e do SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SESI/PE, designada pela Ordem de serviço Conjunta n°
002/2017, nos termos do Ato nº 03/98 do Conselho Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,
publicado no Diário Oficial da União de 16 de setembro de 1998 que aprovou o Regulamento de Licitações e Contratos
do SENAI, modificado e aprovado pelo Ato ad referendum nº 02/01, de 22 de outubro de 2001, modificado e aprovado
pelo ato ad referendum nº 03/02, de 30 de outubro de 2002, e do Ato nº 04/98 do Conselho Nacional do Serviço Social
da Indústria que aprovou o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI, modificado e consolidado pelo ato ad
referendum nº 01/2006, torna Público, para o conhecimento de quem interessar possa que promoverá no dia
19/11/2018 às 09h00 horas, na sede do SENAI/PE, situada na Rua Frei Cassimiro, 88 – Recife – PE CEP: 50100260 - Recife - Pernambuco, LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de acordo com as disposições contidas no Regulamento de
Licitações e de Contratos do SENAI e do SESI e disposições e exigências a seguir estabelecidas.
1.

DO OBJETO

1.1. Registro de Preço para aquisição de EPI e EPC para as unidades do sistema FIEPE, conforme o Anexo I do
edital.
1.2. A estimativa referida no Anexo I constitui-se uma mera previsão dimensionada, não estando o SENAI/PE e o
SESI/PE, obrigadas a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à licitante o direito de pleitear qualquer tipo de
reparação. Em decorrência o SENAI/PE e o SESI/PE se reservam o direito de, a seu critério, utilizar ou não a
estimativa prevista.
1.3. O registro de preços não importa em direito subjetivo à contratação de quem ofertou o preço registrado, sendo
facultada a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais vantajosos para o SENAI/PE e o
SESI/PE.
1.4 Os Departamentos Regionais do SENAI ou SESI e outros serviços sociais autônomos poderão aderir ao Registro
de Preço, nos termos previstos do art. 38-A do RLC do SENAI.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. Os preços registrados por força deste processo terão validade de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura
da Ata de Registro de Preços, podendo ser prorrogada, no máximo, por igual período, desde que pesquisa de mercado
demonstre que o desconto se mantém vantajoso.
3. DA PARTICIPAÇÃO:
3.1. Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital.
3.2. A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste Edital,
dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes.
3.3. Não será permitida a participação de empresas:
a) Consórcio de pessoas jurídicas;
b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SESI/PE e SENAI/PE.
c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar.
d) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, de qualquer
forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos.
e) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 46 da Lei nº.
8.443/1992, através de consulta realizada pelo Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS), o tipo de sanção a ser pesquisado é o de Inidoneidade – Lei Orgânica TCU.
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3.4. Os licitantes que quiserem se utilizar da via postal deverão acondicionar o envelope de “Documentação de
Habilitação” e o envelope da "Proposta de Preços", devidamente lacrados, em um único envelope, e endereçá-lo à
Comissão Especial de Licitação do SENAI/PE e SESI/PE no endereço citado acima. Os envelopes enviados por essa
forma só serão aceitos pela (o) Pregoeira (o) se lhes forem comprovadamente encaminhados até o horário de
encerramento da recepção dos envelopes, e se entregues sem quaisquer sinais de violação de seu conteúdo.
3.5. O SENAI/PE e o SESI/PE não se responsabilizarão por proposta que seja entregue em locais diversos do
mencionado neste edital.
3.6. Será vedada a participação do licitante que tiver tido suspenso seu direito de licitar com o SENAI/PE, SESI/PE.
3.7. É facultada ao licitante a participação nas sessões por seu representante legal ou especificamente nomeado por
instrumento público ou particular de procuração ou de credenciamento que autorize seu preposto a participar do
Pregão com poderes de negociação.
4. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS:
4.1. Para participar, os interessados deverão entregar, à Comissão Especial de Licitação no horário estabelecido para
abertura, dois envelopes lacrados. O envelope contendo a “Proposta de Preços” e o envelope contendo a
“Documentação de Habilitação”.
4.2. Externamente os envelopes deverão ser identificados da seguinte forma:
ENVELOPE 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
Nome (identificação do Licitante)
Telefone
CNPJ
E-mail
ENVELOPE 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO”
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
Nome (identificação do Licitante)
Telefone
CNPJ
E-mail
5. DA AQUISIÇÃO DO EDITAL:
5.1. Os licitantes poderão obter um exemplar do Edital de Pregão Presencial – Sistema Registro de Preços N°
004/2018, 'bem como informações sobre o processo licitatório, juntamente à Comissão Especial de Licitação,
localizada na Rua Frei Cassimiro, nº 88, bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife/Pernambuco. Maiores
informações pelo telefone (081) 3202-9341 ou 3202-9366 ou através dos sites do SESI – www.pe.sesi.org.br e do
SENAI - www.pe.senai.br, ou ainda pelos e-mails: licitacao.dlc@pe.senai.br/ licitacaoecontratos@pe.sesi.org.br.
6. DO CREDENCIAMENTO:
6.1. Os interessados deverão apresentar-se para credenciamento junto à (ao)s Pregoeira (o)s, no dia, hora e local
referidos no preâmbulo deste Edital, munidos obrigatoriamente, com os seguintes documentos:
6.1.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outros instrumentos devidamente
registrados na Junta Comercial no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações
em decorrência de tal investidura em nome da licitante.
6.1.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular e/ou Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II, com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para firmar
declaração de pleno atendimento aos requisitos da habilitação, formular lances, negociar preço, interpor recursos e
desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. A procuração deve vir
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acompanhada do correspondente documento, dentre os indicados no item 6.1.1. deste edital, que comprove os
poderes do outorgante.
6.2. Os documentos referidos nos subitens 6.1.1 e 6.1.2. devem ser entregues em separado dos envelopes de nº 01
e 02.
6.3. O representante legal e o procurador ou credenciado deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
6.4. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
6.5. As propostas que não sejam apresentadas por representantes legais das licitantes ou por procuradores e /ou
credenciados conforme modelo constante do Anexo II deste Edital serão consideradas como única oferta dessas
empresas não podendo ser praticado mais nenhum outro ato.
6.6. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo
de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou por publicação em órgão de imprensa oficial.
6.6.1. A autenticação de cópias dos documentos poderá também ser efetuada pela (o)s Pregoeira (o)s ou por membro
da Comissão Especial de Licitação – CEL mediante a apresentação dos originais.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS:
7.1. As propostas deverão ser entregues em envelope fechado com menção ao presente PREGÃO contendo, ainda,
na sua parte externa, o nome “PROPOSTA DE PREÇO” e deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou
impressa por computador, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do licitante, contendo:
a) O nome completo e o endereço do proponente.
b) A descrição mencionando as características (obrigatoriamente marca, e modelo e/ou referências, e o
respectivo CA - Certificado de Aprovação obrigatoriamente), e catálogos/folders explicativos se houver com
detalhamento técnico, e demais especificações pertinentes para a perfeita identificação dos mesmos, na
forma do Anexo I do presente edital, a não apresentação da marca, e modelo, e/ou referência, acarretará a
desclassificação da proposta de preço por item.
c) O prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da
abertura das mesmas.
d) O valor unitário e total do item, em conformidade com o Anexo I deste Edital.
e) Conter o prazo de entrega do objeto licitado, o qual deverá ser de até 15 (quinze) dias corridos, definido no
documento que autoriza o fornecimento.
f) Declarações constantes dos Anexos III e IV.
7.2. Não serão aceitas propostas via Fax.
7.3. Serão inabilitados e/ou desclassificados licitantes, sem direito a indenização ou qualquer ressarcimento, e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se o SENAI/PE e SESI/PE, tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância,
anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade, capacidade financeira, técnica ou
administrativa.
7.4. Os preços propostos, além de se expressarem em moeda corrente nacional, deverão ser consignados em
algarismos. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, prevalecerá o valor mais favorável para o SENAI/PE e
SESI/PE. Na hipótese de divergência entre os valores indicados numericamente e por extenso, dar-se-ão por corretos
os preços expressos por extenso.
7.5. No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, referentes a
encargos sociais, tributos em geral, mão-de-obra, materiais, equipamentos, encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, transporte (FRETE), ICMS, ISS, tributos em geral, e demais encargos diretos ou indiretos, não
especificados e tudo mais necessário a completa execução do objeto, considerando-se estes como inclusos
nos valores ofertados quando não mencionados;
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7.6. Não será aceita proposta que contenha oferta de vantagens não previstas neste edital ou que esteja em
desacordo com as condições aqui estabelecidas e/ou com os termos dos Atos nº 01/2006, do Conselho Nacional do
SENAI e nº 01/2006 do Conselho Nacional do SESI, de 24 de fevereiro de 2006, que aprovaram os Regulamentos de
Licitações do SENAI e SESI, bem como ulteriores alterações dispostos nos termos dos Atos Resolutórios n° 516, de
29 de novembro de 2011, do Conselho Nacional do SENAI, e Ato 21/2011, de 29 de novembro de 2011, do Conselho
Nacional do SESI, ambos publicados no Diário Oficial da União nos dias 23 de dezembro de 2011, e 29 de novembro
de 2011, sessão 3, página 409, respectivamente.
8. DA HABILITAÇÃO:
8.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em envelope lacrado contendo o
número deste PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS e a identificação “DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO”.
8.2. O envelope relativo à documentação deverá conter os seguintes documentos para a Habilitação:
8.3. Quanto à habilitação jurídica:
8.3.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou,
8.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração contratual, se houver,
devidamente registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no
Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
salvo se já tiver sido apresentado por ocasião do Credenciamento (6.1.1).
8.4. Quanto à qualificação técnica:
8.4.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
8.4.2. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto ora licitado, por
meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, fornecido por pessoa jurídica, de direito público ou privado,
que comprove que já forneceu ou fornece satisfatoriamente, serviços da mesma natureza ou similar ao objeto aqui
licitado. O atestado deverá ser datado e assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta
do contratante e do fornecedor, tais como:
a) Nome, CNPJ e endereço do emitente do documento;
b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; e
c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente).
8.4.3. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de capacitação técnica apurada pela
CPL, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva licitante.
8.5. Quanto à qualificação econômico-financeira:
8.5.1. Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
8.6. Quanto à regularidade fiscal:
8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
8.6.2. Prova de inscrição nos Cadastros estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.6.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com efeito Negativo, de
Débitos relativos a Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União), em substituição a CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - CND- do INSS, devidamente atualizada, expedida pela Receita Federal do Brasil.
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8.6.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei;
8.6.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, na forma da lei.
8.6.6. Prova de regularidade relativa à CRF do FGTS demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, mediante certidão negativa ou de regularidade, na forma da lei;
a) Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades. Os documentos para os quais o prazo de
validade não estiver mencionado explicitamente, somente serão aceitos quando emitidos até 90 (noventa) dias antes
da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.
b) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados por processo de cópia autenticada por tabelião
de notas, ou publicação em órgão oficial da imprensa ou através da apresentação do original e de cópias para serem
autenticadas pela Comissão Especial de Licitação.
c) As certidões emitidas pela INTERNET deverão ser validadas pela Comissão de Licitação através da consulta, no
decorrer da sessão;
d) Falta ou falha de apresentação de certidões emitidas eletronicamente pela Internet, quando for o caso, ou a
verificação para confirmação da sua autenticidade, ou mesmo quando apresentadas fora da sua validade, deverá (ão)
ser (em) emitida (s) ou confirmada (s) no (s) seu (s) respectivo (s) site (s), bem como documento com 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;
e) O SENAI/PE e SESI/PE, através da sua Comissão Especial de Licitação não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, correspondente ao sítio oficial das referidas certidões, no
momento da verificação da habilitação, para os casos de falta de apresentação ou deficiência nas informações
constantes nos documentos apresentados. Ocorrendo essas circunstâncias e não havendo êxito para regularização
dos documentos viciados ou não entregues, não haverá suspensão da sessão, será decretada a inabilitação da
licitante.
8.7. Declarações:
8.7.1. Documentação relativa ao Cumprimento do inc. XXXIII do art. 7º da C.F.: Declaração da licitante de que
não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988.
8.7.2. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro societário dirigentes ou empregados do
SENAI/PE e SESI/PE, conforme Anexo VI.
9. DO PROCEDIMENTO:
9.1. Na data, horário e local indicados neste edital, a Comissão Especial de Licitação receberá dos licitantes os
envelopes referentes à documentação e às propostas devidamente fechados, contendo o número do edital de
licitação e a indicação de seu conteúdo, com o título "Proposta" e o outro com o título “Documentação”.
9.2. Depois da hora marcada para o recebimento dos documentos e propostas, nenhum documento ou proposta será
recebido pela Comissão, pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local
designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para recebimento das propostas.
9.3. Após a(o)s Pregoeira(o)s ter declarado encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes referidos no item
anterior, nenhum outro será aceito, procedendo-se, então, a abertura dos envelopes de proposta.
9.4. A Comissão Especial de Licitação desclassificará as propostas que não atendam às exigências do Edital.
9.4.1. Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração à própria comissão
Especial de licitação, na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, SESI e Sistema Indústria de
Pernambuco com a justificativa de suas razões, a ser apresentado, de imediato, oralmente ou por escrito, na mesma
sessão pública em que vier a ser proferida.

5

9.4.2. A Comissão Especial de Licitação analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe
facultado, para tanto, suspender a sessão pública.
9.4.3. Da decisão da Comissão Especial de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso.
9.5. A Comissão Especial de Licitação fará a classificação para lances verbais das propostas válidas, obedecendo à
ordem crescente do índice de MENOR PREÇO POR ITEM ofertado.
9.5.1. Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às exigências de apresentação
da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços superior a 15% (quinze por cento) do Menor Preço
proposto.
9.5.2 Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item anterior, serão
classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste instrumento convocatório, a de menor
preço e as 02 (duas) melhores propostas de preços subsequentes.
9.5.3 A Classificação de apenas 02 (duas) propostas escritas de preço não inviabilizará a realização da fase de lances
verbais.
9.6. Realizada a classificação das propostas escritas pela Comissão Especial de Licitação, terá início a fase de
apresentação de lances verbais.
9.6.1. As propostas que, em razão dos critérios definidos não integrarem a lista de classificadas, serão consideradas
automaticamente desclassificadas do certame.
9.7. A (O)s Pregoeira (o)s fará uma rodada de lances, convidando o autor da proposta escrita do maior MENOR
PREÇO POR ITEM, classificado, a fazer o seu lance e, em seguida, os demais classificados na ordem
DECRESCENTE DE PREÇO.
9.8. Havendo lance, a(o)s Pregoeira(o)s realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última proposta de
maior preço, e, assim sucessivamente, até que numa rodada completa, não haja mais lance e se obtenha, em
definitivo, a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.9. O licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedido de participar de nova rodada, caso ocorra.
9.10. Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas classificadas para
esta fase.
9.11. A (O)s Pregoeira (o)s, após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em ordem
crescente de MENOR PREÇO POR ITEM.
9.12. A Comissão Especial de Licitação, antes de declarar o vencedor, promoverá a abertura e a verificação da
documentação de habilitação do licitante que, na ordenação feita pela (o)s Pregoeira (o)s, apresentou a proposta de
MENOR PREÇO POR ITEM.
9.13. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação somente serão abertos após a classificação das
propostas dos licitantes e apenas daquele colocado em primeiro lugar.
9.14. Ocorrendo a inabilitação do proponente de MENOR PREÇO POR ITEM, proceder-se-á a imediata abertura do
envelope de habilitação do licitante que, na ordem crescente de MENOR PREÇO POR ITEM, lhe seguir, até que um
deles preencha as condições de habilitação exigidas.
9.15. Declarado o licitante vencedor, a Comissão Especial de Licitação encaminhará o processo às autoridades
competentes para a homologação e adjudicação.
9.16. Da sessão de recebimento e abertura dos envelopes de documentos de habilitação e de proposta, será lavrada
ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, os documentos e as propostas apresentadas, as
reclamações, eventuais recursos interpostos e as decisões relativas ao ato, bem como as demais ocorrências que
interessem ao julgamento da licitação.
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9.17. A ata será assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos licitantes presentes, ficando
desde já entendido que aqueles que não a assinarem decairão do direito de reclamar contra o processamento da
presente licitação.
10. DO JULGAMENTO:
10.1. Será considerada vencedora a proposta que apresentar o MENOR PREÇO POR ITEM, levando-se em
consideração objetivamente o atendimento de todas as especificações deste edital.
10.2. Não serão aceitas reivindicações pleiteando adicional por falta ou omissão que porventura vierem a ser
verificadas nas propostas, ou pedido de desconsideração das mesmas, em virtude de razões semelhantes.
10.3. Verificada a igualdade de preços entre duas ou mais propostas e com base no art. 37 do Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI e SESI, será permitido que todos os licitantes que apresentaram a melhor proposta
venham a praticar o desconto registrado após assinarem o instrumento previsto no art. 35 do citado Regulamento.
10.4. Após decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos, o Diretor Regional do SENAI/PE e o
Superintendente do SESI/PE, procederão a homologação da licitação ao(s) licitante(s) vencedor(es) que será(ão)
convocado(s) para firmar o instrumento de Registro de Preços - nas condições estabelecidas neste edital e segundo a
proposta.
11. DO REGISTRO DE PREÇOS:
11.1. O presente certame licitatório, destinado ao Registro de Preços, não obriga ao SENAI/PE e SESI/PE, a firmarem
contratações nas quantidades e valores estimados, podendo ocorrer a contratação de terceiros sempre que houver
propostas mais vantajosas.
11.2. A qualquer tempo os valores registrados poderão ser revistos em decorrência da redução daquelas praticadas
no mercado, cabendo ao SENAI/PE e SESI/PE convocarem os fornecedores registrados para negociar os novos
valores.
11.3. É permitido que outros licitantes também venham a praticar os mesmos valores registrados.
11.4. O licitante deixará de ter o seu valor registrado quando:
I – descumprir as condições assumidas no instrumento por ele assinado;
II – não aceitar reduzir o valor registrado, quando se tornar superior ao praticado pelo mercado;
III – quando, justificadamente, não for mais do interesse do SENAI/PE e do SESI/PE.
12. DO DIREITO DE RECURSO
12.1. Dos atos da(o)s Pregoeira(o)s cabe o Direito de Recurso conforme consta no Regulamento de Licitações e
Contratos do Sistema SENAI e do SESI.
12.1.1. Somente caberá recursos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, da decisão que declarar o licitante vencedor.
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, devendo a(o)s Pregoeira(o)s encaminhar o
processo para a homologação e adjudicação, a ser feita pelas autoridades superiores do Senai e do Sesi.
12.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Senhor Diretor Regional do SENAI/DR-PE e Superintendente do SESI/DRPE, por intermédio da Comissão Especial de Licitação, a ser protocoladas no Departamento Regional do SENAI,
localizado na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às
16h00min horas, e observarão:
a) a forma escrita, com a assinatura do licitante ou seu representante legal;
b) a legitimidade e o interesse recursais;
c) a fundamentação.
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12.4. O licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso interposto poderá
sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal, que correrá da comunicação da interposição do recurso.
12.5 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência no prazo de até
10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela prevista para a
manifestação do item 12.1.1.
12.6. O provimento de recursos pela autoridade competente somente invalidará os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.7. Os recursos terão efeito suspensivo.
13. DO PAGAMENTO:
13.1. O pagamento será efetuado após cada fornecimento no prazo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega dos
produtos e apresentação de nota fiscal pela licitante e será creditado através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do
Brasil S.A.), ou seja, cobrança em carteira, para liquidação em conta corrente, devendo a licitante informar na nota
fiscal os dados relativos ao nome e número do banco, da agência e número da conta corrente para depósito, não
sendo admitida qualquer outra modalidade de cobrança..
13.1.2. Na hipótese de a LICITANTE ser optante pelo SIMPLES, deve anexar à fatura declaração, conforme Instrução
Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente assinada por seu representante legal, situação em
que não incidirá a retenção disposta no subitem acima.
13.1.3. Em cumprimento à legislação tributária, as empresas que prestarem serviço e sofrerem retenção na fonte de
tributos federal e/ou municipal devem mencionar no corpo da nota fiscal tal obrigatoriedade, esclarecendo para que
município deva ser retido o ISS e a retenção de INSS devida, se for o caso. A ausência dessas informações poderá
implicar em recusa, por parte da entidade, da referida Nota Fiscal.
13.2. Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva prestação do serviço contratado, podendo
ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do serviço prestado que, mediante autorização da
Administração, for recebido parcialmente.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
14.1. Os custos decorrentes da contratação correrão por conta de previsões orçamentárias vinculadas à Administração
do SENAI/PE e do SESI/PE.
15. DAS PENALIDADES:
15.1. Se a licitante recusar-se a prestar o serviço de veiculação dos anúncios injustificadamente e/ou não atendê-las,
de acordo com as especificações exigidas no edital, no prazo previsto, será aplicada, por evento, multa de 0,5% (meio
por cento) por dia de atraso no atendimento da prestação dos serviços, limitada ao máximo de 10% (dez por cento)
tudo sobre o valor nominal total do pedido.
15.2 Na hipótese de recusa injustificada do adjudicatário em prestar o serviço, dentro do prazo de validade do
presente Registro de Preços, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se o licitante
vencedor as seguintes penalidades:
a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI e SESI, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do SESI.
15.3. Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, ao licitante
vencedor poderão ser aplicadas as penalidades constantes nas alíneas “a” e “b” do item 15.2.

8

15.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao SENAI/PE e SESI/PE, o direito
de rescindir unilateralmente o registro, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e no
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI.
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. As atas de habilitação/inabilitação e de julgamento da Comissão Especial de Licitação, bem assim, os demais
atos e procedimentos relativos aos recursos interpostos serão divulgados no quadro de avisos do Núcleo de Licitação
e Contratos do SENAI/PE, na Rua Frei Cassimiro, 88 - Santo Amaro, em Recife/PE para conhecimento público.
16.2. Os envelopes de nº 02 “Documentos de Habilitação” das licitantes, exceto os da vencedora, serão
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da assinatura do contrato. Decorrido esse
prazo, os referidos envelopes serão eliminados.
16.3. É assegurado ao SENAI/PE e/ou SESI/PE, o direito de cancelar a presente licitação, antes de assinada a ata de
registro de preços, sem que os participantes tenham direito a indenização, compensação ou reclamação de qualquer
natureza.
16.4. O SENAI/PE e SESI/PE convocarão regularmente o interessado adjudicatário para assinar o instrumento e
receber a solicitação de veiculação das matérias, dentro do prazo e condições estabelecidas, sob pena de decair do
direito de prestação de serviço, sem prejuízo das sanções cabíveis.
16.5. Aos licitantes é assegurado o direito a esclarecimentos, dirigidos à Comissão Especial de Licitação, a respeito
das exigências presentes no edital até 02 (dois) dias úteis antes da sessão de abertura da Licitação, protocoladas no
Departamento Regional do SENAI, localizado na Rua Frei Cassimiro, nº 88, Santo Amaro – Recife/PE, das 09h00min
às 12h00min e das 13h00min às 16h00min.
16.6. É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da
proposta, exceto aqueles previstos no item 16.8.
16.7. Se o adjudicatário, por motivo justo e devidamente aceito pela Administração do SENAI/PE e SESI/PE, não
puder atender a prestação dos serviços do objeto licitado no prazo e nas condições propostas, poderão ser
convocados outros licitantes, segundo a ordem de classificação, para fazê-lo nas mesmas condições do edital, ou
proceder novas licitações.
16.8. Caso a empresa licitante deixe de apresentar algum documento incluindo certidão por órgão da administração
fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação a Comissão Especial de Licitação poderá,
desde que esteja disponível no site do respectivo órgão a informação que supra a omissão, proceder à consulta
através da internet para verificação da regularidade do licitante e do atendimento da exigência.
16.9. Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto perdurar qualquer pendência de veiculação do
objeto, tal como solicitado.
16.10. A participação nesta licitação, implicará na aceitação integral e irretratável das normas deste instrumento
convocatório, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, aplicáveis ao SENAI/PE e SESI/PE.
16.11. Não poderão participar da licitação dirigentes ou empregados do SENAI/PE, SESI/PE e eventualmente
integrantes ao Sistema Indústria de Pernambuco.
16.12. O representante legal da Licitante vencedora deverá, após a devida comunicação, comparecer ao SENAI/PE e
SESI/PE, no prazo de até 03 (três) dias úteis, para assinatura do instrumento de que trata o art. 35 do Regulamento.
16.13. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase da licitação.
16.14. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro acordo.
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16.15. Os casos omissos, bem assim, as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Conjunta de Licitação do
SENAI/PE e do SESI/PE, devendo ser dirigidas a ela, que se manifestará por escrito, estendendo as respostas aos
demais licitantes.
16.16. O presente Edital contém os seguintes Anexos, que dele fazem parte integrante e inseparável:
ANEXO I Especificações do objeto;
ANEXO II Modelo de Credenciamento / Carta de Representação;
ANEXOIII Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e Disposições do Edital;
ANEXO IV Declaração de Fatos Impeditivos;
ANEXO V Declaração de Mão-de-Obra de Menor; e
ANEXO VI Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro societário dirigentes ou empregados do
SENAI/PE e do SESI/PE.
ANEXO VII Modelo da Minuta de Ata de Registro de Preço
16.17. Para conhecimento dos interessados, lavrou-se o presente edital, que ficará afixado no quadro de avisos do
SENAI/PE e do SESI/PE, estando a Comissão Especial de Licitação à disposição dos interessados para informações,
no horário comercial, e pelos telefones (81) 3202.9341 ou (81) 3202-9377 e pelos e-mails: licitação.dlc@pe.senai.br.
Recife, 26 de outubro de 2018.

Cassia Coutinho da Silva
Pregoeira
SENAI/PE

Ana Paula Sales Hora
Pregoeira
SESI/PE
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1.DO OBJETO
1.1. Registro de Preço para aquisição de EPI e EPC para as unidades do sistema FIEPE, conforme o Anexo I do
edital.

ITEM

1

ESPECIFICAÇÕES

UNID QUANT

Avental de Raspa de Couro.
Especificações: Avental de segurança,
confeccionado em raspa de couro bovino de
alta qualidade, com fechamento nas costas
em tiras de raspa de couro bovino, fecho de UNID
contato ou fivela.
Tamanho: 1,00x0,60cm.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SENAI: 300 unid.
SESI: 30 unid.

2

Avental Descartável
Especificações: Avental de segurança,
confeccionado em tecido não tecido-TNT de
polipropileno, fechamento total com tiras e
amaras internas e externas, tecnologia SMS,
com BFE (Eficiência de Filtração Bacteriana) UNID
superior a 91%, manga longa, punho de látex,
tiras no pescoço e na cintura, proporcionando
um fechamento total, atóxico,
hemorrepelente, hipoalergênico e com baixo
desprendimento de partículas.
Com certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 1000 unid.

3

4

INDICAÇÃO DE USO /
USUÁRIOS
Artífice
Auxiliar
Gerais

330

de

MODELO
*IMAGENS
MERAMENTE
ILUSTRATIVAS

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$

R$

Serviços

Proteger os usuários
contra
agentes
abrasivos e escoriantes
Soldador

1000

Indicado para proteção
do tronco e membros
superiores do usuário
contra respingos de
produtos

Avental Térmico
Especificações: Avental de segurança
confeccionado em raspa com tratamento
retardante a chamas, modelo frontal com
UNID
ajuste no pescoço,
Tamanho: 1,00m x 0,60m, sem emenda, forro
antichamas, tiras ajustáveis em couro. Com
certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 20 unid.

20

Proteção do tronco
contra riscos de origem
térmica
(calor
e
chamas);
Avental
utilizado
para
atividades em cozinha
industrial, de frente a
fogão e fornos;

Bota em PVC Cano Médio, Preto.

180

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

11

Especificações: Calçado ocupacional tipo
bota, confeccionado em PVC injetado de alta
durabilidade, impermeável, sem forro, solado
com relevo antiderrapante, de fácil limpeza /
higienização, Comprimento: cano médio PAR
(330 mm).
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SENAI: 150 unid.
SESI: 30 unid.

5

6

Calçado de segurança
Especificações: Calçado ocupacional de uso
profissional, tipo SAPATO NOBUK, modelo
derby,
fechamento
em
cadarço,
confeccionado em couro curtido ao cromo,
palmilha de montagem em material reciclável
montada pelo sistema strobel e palmilha EVA PAR
Antimicrobiana lavável, colarinho com
camurça marrom café, acolchoado com
espuma PU, solado de poliuretano
bidensidade injetado direto no cabedal
resistente ao óleo combustível, biqueira
(plástico ou composite)*, CA correspondente
para eletricista.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 700 unid.
Botina de Segurança de Couro Cano
Curto, Bidensidade, Preto.
Especificações: Calçado Ocupacional, tipo B
(bota até o tornozelo), com biqueira plástica
ou composite, cabedal em couro de cor preta,
forro em material não-tecido de cor cinza,
palmilha de montagem em não tecido de cor
bege fixada pelo sistema strobel, solado em PAR
PU (Poliuretano) bidensidade de cor preta,
antiderrapante, resistente à passagem de
corrente elétrica e a óleos combustíveis, com
elástico nas laterais e com absorção de
energia na região do calcanhar.
Cor: PRETA.
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 150 unid.

Porteiro

Vigilante
Obs.: a ser usada nas
rondas na Unidade em
período de chuva.

700

Indicado para proteção
dos pés do usuário em
locais onde haja ou não
(com bico ou sem)
riscos de quedas de
materiais e/ou objetos
pesados sobre os
artelhos. - Engenheiros
e Docentes

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

Eletricista
150

Técnico Eletricista

12

7

8

9

Calçado de segurança
Especificações: Sapato de segurança
confeccionada em couro, a definir*, de alta
qualidade, dorso acolchoado com espuma
PU, costuras reforçadas, elásticos laterais
encobertos de alta resistência, forro
antibacteriano, palmilha conformada
anatomicamente, antibacteriana, solado em
PAR
poliuretano (PU) bidensidade, injetado
diretamente no cabedal, biqueira (plástico ou
composite) *, CA correspondente para
eletricista, caso atividades com eletricidade.
Com certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 300 unid.
Sapato de Segurança de couro cano curto,
Bidensidade, Preto.
Especificações: Calçado Ocupacional, tipo
calçado baixo, cabedal confeccionado em
couro tingido e com acabamento de cor preta,
com biqueira plástica ou composite, forro da
gáspea em material não-tecido, forro lateral
em material têxtil de cor preta, com
fechamento através de elástico nas laterais,
palmilha de montagem fixada pelo sistema PAR
strobel confeccionada em material não-tecido
de cor cinza dublada com material têxtil de
cor preta, com palmilha interna removível
confeccionada em material não-tecido de cor
cinza, sola à base de PU (Poliuretano)
bidensidade de cor preta com injeção direta
no cabedal.
Cor: PRETA.
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 150 unid.
Sapato de Segurança Modelo Blatt,
Bidensidade, Preto com Cadarço.
Especificações:
Confeccionado
em
microfibra ou vaqueta relax de alta qualidade
com curtimento atravessado, fechamento em
cadarço, dorso acolchoado, palmilha de
montagem costurado junto ao cabedal PAR
(sistema Strobel), sobre palmilha EVA
antimicrobiana, solado PU bidensidade bicolor
injetado diretamente no cabedal com sistema
de absorção de impacto.
Cor: PRETA.
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.

300

150

Indicado para proteção
dos pés do usuário em
locais onde haja ou não
(com bico ou sem)
riscos de quedas de
materiais e/ou objetos
pesados sobre os
artelhos. - Demais
colaboradores

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

de

Serviços

Artífice
Auxiliar
Gerais
Porteiro
250

Vigilante

Brigadistas

13

SESI: 250 unid.

10

11

12

Sapato de Segurança antiderrapante com
salto, Preto.
Especificação: Calçado ocupacional tipo
sapato, fechado na parte do calcanhar e na
parte superior, confeccionado em EVA na cor
preta com solado de borracha antiderrapante
na cor preta; resistente ao escorregamento PAR
em piso cerâmico com solução de detergente
e em piso de aço com solução de glicerol,
resistente ao óleo combustível e à absorção
de energia na região do salto.
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 40 unid.
Sapato de Segurança antiderrapante com
salto, Branco.
Especificação: Calçado ocupacional tipo
sapato, fechado na parte do calcanhar e na
parte superior, confeccionado em EVA na cor
branca
com
solado
de
borracha PAR
antiderrapante na cor bege; resistente ao
escorregamento em piso cerâmico com
solução de detergente e em piso de aço com
solução de glicerol, resistente ao óleo
combustível e à absorção de energia na
região do salto.
Numeração: 33 ao 46.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 40 unid.
Coturno masculino
Especificação: Coturno masculino, em couro
e lona. Com cabedal em couro semi cromo,
hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes ou PAR
furos, fechado através de cadarço fibra de
nylon, com 10 pares de ilhós de diâmetro
externo de 9mm, de alumínio, cano médio,
mínimo 200mm de altura, cano em nylon
cordura, 1000 denier, preto, resinado, solado
em borracha nitrílica, forma unisola,
espessura solado: planta10mm, salto 25mm,
antiderrapante 6,5mm, solado fixado pelo
sistema blak (blaqueado/costurado), biqueira
em resina termoplástica, cor: preto.
Com certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 100 pares

Auxiliar de Cozinha

Camareiro

40
Cozinheiro

Auxiliar de Cozinha

Camareiro

40

Cozinheiro

100

Indicado para proteção
dos pés do usuário em
locais onde haja ou não
(com bico ou sem)
riscos de quedas de
materiais e/ou objetos
pesados sobre os
artelhos. - Vigilante

14

13

14

15

16

Capa de Chuva Tamanho G.
Especificações: Capa de segurança,
confeccionada em PVC com forro de
poliéster, costuras através de solda
eletrônica, com mangas longas, capuz, UNID
fechamento frontal com quatro botões
.
plásticos de pressão.
COR: PRETA;
Tamanho: G, Altura da junção do Capuz até
a extremidade 1095 mm.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 100 unidades
Capa de Chuva Tamanho GG
Especificações:
Capa de segurança,
confeccionada em PVC com forro de
poliéster, costuras através de solda
eletrônica, com mangas longas, capuz, UNID
fechamento frontal com quatro botões
.
plásticos de pressão.
COR: PRETA;
Tamanho: GG Altura da junção do Capuz até
a extremidade 1340 mm.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 100 unidades
Capa de Chuva Tamanho G
Especificações:
Capa de segurança,
confeccionada em PVC com forro de
poliéster, costuras através de solda
eletrônica, com mangas longas, capuz, UNID
fechamento frontal com quatro botões
.
plásticos de pressão.
COR: AMARELA;
Tamanho: G Altura da junção do Capuz até a
extremidade 1340 mm.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 130 unidades

Capa de Chuva Tamanho GG
Especificações:
Capa de segurança,
confeccionada em PVC com forro de
poliéster, costuras através de solda
eletrônica, com mangas longas, capuz, UNID
.
fechamento frontal com quatro botões
plásticos de pressão.
COR: AMARELA;

100

Vigilante

100

Vigilante

Artífice
Auxiliar
Gerais

130

de

Serviços

de

Serviços

Motorista

Porteiro

Artífice

130

Auxiliar
Gerais
Motorista

15

Tamanho: GG Altura da junção do Capuz até
a extremidade 1340 mm.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade
SESI: 130 unidades

17

18

19

20

21

Capa de chuva
Especificações:
Capa
de
chuva
confeccionada em tecido sintético revestido
de PVC, com mangas, capuz conjugado,
fechamento frontal a definir: botões de
pressão e zíper, costuras através de solda UNID
eletrônica, cor a definir verde escuro, preta,
.
azul marinho ou transparente.
Com certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 50 unidades
Capacete de segurança
Especificações: Capacete de segurança,
classe b: cor a definir, modelo aba frontal com
jugular, cinta com absorvedor de suor, UNID
material de polietileno. Padrão ABNT NBR
.
8221, carneira com 04 pontos e ajustável com
catraca, revestimento em espuma, com ou
sem protetor auditivo e gravação do logotipo.
Com certificado de aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego na situação
de validade.
SENAI: 50 unidades
Carneira (Suspensão)
Especificações: Carneira (Suspensão) com
catraca de ajuste rápido, em tecido, a basta
girar a catraca e a suspensão se ajustará com UNID
precisão a qualquer tamanho de cabeça com
.
quatro pontos de fixação.
SENAI: 50 unidades
Cartucho combinado para respirador semi
facial 1/4
Especificações:
Cartucho
combinado
Vapores Orgânicos e Gases Ácidos encaixe UNID
tipo roscável. (Exclusivo ao respirador de 1/4
.
a ser adquirido).
SENAI: 200 unidades

Cinturão de Segurança tipo paraquedista
eletricista com engate rápido.
Especificações: Cinturão de segurança UNID
abdominal tipo paraquedista/eletricista com .
engate rápido é confeccionado em fita de
poliéster e indicado para utilização em

Porteiro

50

50

Proteção
contra
impactos de objetos
sobre o crânio

50

Carneira (Suspenção)
funciona como um
“amortecedor” e diminui
o impacto que seria
totalmente absorvido
pela cabeça e pescoço.

200

Gases ácidos vapores
orgânicos até 1000
ppm, dez vezes o seu
limite de tolerância ou
até a concentração
IPVS (imediatamente
perigosa à vida e à
saúde), o que for
menor.

10

Técnico em eletricidade
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atividades a mais de 2 metros de altura, em
que haja risco de queda do trabalhador em
trabalho estacionário (posicionamento). Ideal
para serviços de telecomunicações, elétricos,
construção civil e indústrias.
Especificações técnicas:
:: Possui 02 meia-argolas para
posicionamento, na cintura
:: Possui 01 meia-argola com ponto de
conexão dorsal
:: 03 fivelas de engate rápido, nas pernas e na
cintura
:: 07 fivelas duplas para ajuste nas pernas,
cintura e ombro
:: 04 laços frontais para ancoragem
:: Ajuste peitoral e porta ferramentas
:: Almofada de 130mm para proteção lombar
:: Almofada de 50mm para proteção das
pernas
:: De acordo com normas NBR 15835:2010,
NBR 15836:2010
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 10 unid.

22
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Cinto de Segurança tipo Paraquedista
Especificações: Cinto de Segurança tipo
Paraquedista com tiras de poliéster. UNID
Regulagem
da
cintura,
pernas
e .
suspensórios. Argola em D dorsal para
ancoragem. Argolas em D na cintura para
posicionamento. Argolas em D para
suspensão e resgate no peitoral. Proteção
lombar acolchoada. Costuras em zig zag e
em cor contrastante com a tira para facilitar a
inspeção.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 100 unid.
Creme de proteção para mãos
Especificações: Creme protetor para a pele,
Grupo 3, resistente a água, óleo e pintura.
Antisséptico, que forma uma película de
proteção contra o ataque agressivo de UNID
produtos químicos tais como tintas, solventes .
(querosene, aguarraz) e substâncias
similares, óleos, graxas, cimentos, colas, pós,
resinas e outros produtos e agentes
biológicos, embalagem tipo bisnaga.
Embalagem com 120g
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 500 unid.

100

500

Cinturão utilizado em
atividades a mais de 2
metros de altura do
piso nas quais haja
risco de queda do
trabalhador.
(NR18.23.3).

Proteção dos membros
superiores do usuário
em atividades com
riscos:
- Agentes biológicos
tais como bactérias
aeróbias,
mesófilas,
Staphylococcus aureus,
Salmonella cholerasuis,
coliformes totais e
fecais e fungos, tais
como: Aspergillus sp e
Penicillium sp;
- Agentes químicos,
tais
como:
água,
solventes, óleo mineral,
17
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Luva de Algodão Tricotada, Cor Branca.
Especificações: Luvas de proteção
confeccionadas com 4 fios de algodão, PAR
tricotadas em uma só peça, acabamento em
overloque, punho com elástico e sem
pigmentos, Níveis de desempenho 0241 ou
acima.
Cano: curto
Cor: Branca;
Tamanhos: P, M e G.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 200 pares
SENAI: 500 pares
Luva de Algodão Tricotada, Cor Mesclada.
Especificações: Luvas de proteção
confeccionadas com 4 fios de algodão,
tricotadas em uma só peça, acabamento em
overlock, punho com elástico e sem
pigmentos, Níveis de desempenho 0241 ou PAR
acima.
Cano curto,
Cor mesclada,
Tamanhos: P, M e G.
Apresentar certificado de aprovação
expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego na situação de validade.
SESI: 200 pares
SENAI: 200 pares
Luva de Algodão Tricotada Pigmentada
com Antiderrapante, Cor Preta.
Especificações: Luvas de proteção
confeccionadas com 4 fios de algodão,
tricotadas em uma só peça, acabamento em PAR
overlock, punho com elástico e ou acima.
Pigmentos de PVC na palma e nos dedos.
Níveis de desempenho 0241
Cano curto,
Tamanhos: P, M e G.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 300 pares
SENAI: 500 pares

óleo diesel, Thinner,
MEK,
acetona,
querosene,
alguns
ácidos e bases diluídos
em
água
(ácido
sulfúrico a 15%, ácido
acético a 15%, ácido
clorídrico a 15% e
hidróxido de sódio a
10%).
Artífice
Auxiliar de Cozinha

700

Auxiliar de Serviços
Gerais
Camareiro
Cozinheiro
Eng. de Seg. do
Trabalho

Engenheiro Civil

Artífice
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Serviços
Gerais
Camareiro

400

Cozinheiro
Eng. de
Trabalho

Seg.

do

Engenheiro Civil

Artífice

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

800

Camareiro
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Luva de segurança isolante de borracha Classe: 00
Especificações: Luva de segurança isolante
de borracha, tipo II (Resistente ao Ozônio), PAR
Classe: 00 - as luvas são fornecidas nas
cores pretas e com orla vermelha; Tamanho:
8 a 12 polegadas a definir. Com Certificado
de Aprovação expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na situação de validade.
Especificações de acordo com a classe de
tensão: DENOMINAÇÃO (VOLTS) - 2.500 TENSÃO MÁX. DE USO (VOLTS) - 500.
SESI: 20 pares
SENAI: 50 pares

70

Serviços
eletricidade

com

28

Luva de segurança isolante de borracha Classe: 0
Especificações: Luva de segurança isolante
de borracha, tipo II (Resistente ao Ozônio),
Classe: 0 - as luvas são fornecidas nas cores PAR
pretas e com orla vermelha; Tamanho: 8 a 12
polegadas a definir. Com Certificado de
Aprovação expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na situação de validade.
Especificações de acordo com a classe de
tensão: DENOMINAÇÃO (VOLTS) - 5.000 TENSÃO MÁX. DE USO (VOLTS) - 1.000.
SENAI: 50 pares

50

Serviços
eletricidade

com
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Luva de segurança isolante de borracha Classe 2
Especificações: Luva de segurança isolante
de borracha, tipo II (Resistente ao Ozônio),
Classe 2 - as luvas são fornecidas nas cores PAR
pretas e com orla amarela; Tamanho: 8 a 12
polegadas a definir. Com Certificado de
Aprovação expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na situação de validade.
Especificações de acordo com a classe de
tensão: DENOMINAÇÃO (VOLTS) - 20.000 TENSÃO MÁX. DE USO (VOLTS) - 17.000.
SENAI: 50 pares

50

Serviços
eletricidade

com

30

Luva de PVC Forrada.
Especificações: Luvas fabricadas com
composto de cloreto de polivinilo,
impermeável com palma lisa, áspera ou
áspera grossa.
PAR
Resistência: Mecânica (Corte e abrasão) e
Química (Produtos químicos em geral);
Comprimento: 46 cm, tamanhos: 7,5 a 10,5.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 100 pares

Artífice

100
Auxiliar
Gerais

de

Serviços
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Luva de segurança confeccionada em
resina de PVC
Especificações: Luva de segurança
confeccionada em resina de PVC (vinil); sem
talco com pó bioabsorvivel. Material
Hipoalérgico. Tamanhos a definir: P, M, G E
XG.
Caixa com 100 pares.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 50 caixas

32

Luva de cobertura confeccionada em
vaqueta
Especificações: Luva de cobertura PAR
confeccionada em vaqueta, cinta de vaqueta
e fivela plástica sobre o dorso na altura do
punho para ajustes, punho em raspa, modelo
cinco dedos.
SENAI: 50 pares

33

Luva de Raspa Cano Curto.
Especificações: Luva de segurança
confeccionada em vaqueta com elástico.
Proteção das mãos do usuário contra agentes PAR
abrasivos,
escoriantes,
cortantes
e
perfurantes. Reforço interno na palma, reforço
externo de costura nos dedos polegar, médio
e anelar, elástico no dorso.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 50 pares

CX

34

Luva de Vaqueta Cano Curto.
Especificações: Luva de segurança
confeccionada em vaqueta total, tira de PAR
reforço em vaqueta entre o polegar e o
indicador, reforço interno em vaqueta na
palma.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 80 pares
SENAI: 500 pares

35

Luva grafatex
Especificações: Luva de segurança
confeccionada em grafatex de fibra de PAR
aramida, forro de algodão. Recomendado
para trabalhos onde a mão esteja exposta de
forma contínua as elevadas temperaturas
(250ºC acima) Níveis de desempenho 2542

50

Utilizada em atividades
de
gastronomia,
estética, química, têxtil
e
procedimentos
industriais.

50

Proteção das luvas
elétricas contra agentes
abrasivos
e
escoriantes.

Artífice

50
Auxiliar
Gerais

de

Serviços

580

Artífice

50

Proteção
contra
agentes
térmicos
(calor) e mecânicos;
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ou acima. Cor a definir. Tamanhos a definir:
P, M e G.
Com Certificado.
SENAI: 50 pares

36

Luva Látex (procedimento não cirúrgico)
Especificações:
Luva
descartável CX
confeccionada em borracha natural, látex,
superfície lisa, pulverizada internamente com
pó de amido, impermeável, não esterilizada
(caixa com 100 pares), com flexibilidade,
ambidestra. Tamanhos a definir: P, M e G.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 50 caixas

37

Luva em Malha de Aço Cano Curto.
Especificações: Luva de segurança, cinco UNID
dedos cano curto, confeccionada em elos de .
aço inox (malha de aço inox), com uma
pulseira de aço inox composto de sete
retângulo de 20 mm de largura e 10 mm de
altura cada, com trava e fecho tipo gancho na
altura do punho confeccionada de aço inox.
Uso reversível (destros e canhotos). Pulseira
de alta resistência, não retém gordura e de
fácil limpeza. Não agride a pele.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 05 unidades

38

39

Luva de Látex Natural Cor Amarela.
Especificações: Luva de Látex Multiuso, PAR
confeccionada
de
borracha
natural,
anatômica,
com
superfície
externa
antiderrapante (na palma).
Comprimento: 33 cm;
Cor: AMARELA,
Tamanhos: 7 (P), 8 (M), 9 (G) e 10 (XG).
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 2000 pares
SENAI: 500 pares

Luva de Látex Natural Cor Verde.
Especificações: Luva de segurança,
confeccionada em látex de borracha natural PAR
(cor amarela); banhada com neoprene
(policloropreno) na palma e dorso (cor azul);
Flocada internamente com algodão; Palma
antiderrapante tipo "losango"; Acabamento no

50

Auxiliar de Cozinha

05

Cozinheiro

Artífice
Auxiliar de Cozinha
Auxiliar de Serviços
Gerais
2500

Camareiro

Cozinheiro

Auxiliar de Cozinha
2000

Auxiliar
Gerais

de

Serviços
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punho tipo "picotado"; Para trabalhos secos
e/ou molhados; Alta resistência química.
Comprimento: 0.69 mm de espessura e 33
cm de comprimento.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 2000 pares

40

41

Luva Neoprene
Especificações: Luva de segurança
neoprene, confeccionada em borracha natural
(látex) e neoprene; bicolor (amarela no punho
PAR
e azul na palma, dedos) e flocada
internamente, antiderrapante na palma, face
palmar dos dedos e pontas dos dedos. Níveis
de desempenho 1120 ou acima.
Tamanhos a definir (7,8,9,10).
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 500 pares

Luva de Látex Nitrilica Sem Forro.
Especificações: Luva de segurança,
confeccionada em borracha nitrílica sem
revestimento interno, antiderrapante na
palma, face palmar dos dedos e pontas dos
dedos. Altamente resistente a produtos
químicos, principalmente ácidos, cáusticos e
solventes e, também, possui excelente
resistência
mecânica a rasgo, perfuração, corte e PAR
abrasão.
Comprimento: 33 cm,
Espessura: 0,28 mm
Cor: VERDE,
Tamanhos: 7 (P), 8 (M), 9 (G) e 10 (XG).
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 300 pares
SENAI: 500 pares

Camareiro

500

Proteção das mãos do
usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes,
cortantes e perfurantes
e
contra
agentes
químicos, tais como
classe a - tipo 1: tipo 2:
agressivos
básicos;
classe b - detergentes,
sabões, amoníaco e
similares e classe c tipo 3: álcoois, tipo 4:
éteres, tipo 5: cetonas,
tipo
6:
ácidos
orgânicos.
Técnico
Enfermagem

em

Técnico/ Assistente em
Saúde Bucal

800

Proteção das mãos do
usuário contra agentes
abrasivos, escoriantes,
cortantes e perfurantes
e
contra
agentes
químicos, tais como
classe hidrocarboneto
saturado (n-heptano),
classe base inorgânica
(hidróxido de sódio
40%) e classe ácido
inorgânico
mineral
(ácido sulfúrico 96%).
Técnico Eletricista

42

Luva de Cobertura Confeccionada em
Vaqueta.
PAR
Especificações: Luva de cobertura
confeccionada em vaqueta, cinta de vaqueta
e fivela plástica sobre o dorso na altura do
punho para ajustes, punho em raspa, modelo
cinco dedos.
Comprimento: tamanho único.
Punho: 15 cm.
Apresentar certificado de aprovação expedido

Técnico Eletricista

20
Eletricista
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pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 20 pares

43

Luvas de Raspa de Couro
PAR
Especificações: Luva confeccionada em
raspa de couro do tipo 5 dedos com reforço
na palma. Possui tiras de reforço entre o
polegar e o indicador e punho de segurança
também em raspa. Cano (punho) 7 cm.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 500 pares

44

Luvas de Raspa de Couro
PAR
Especificações: Luva confeccionada em
raspa de couro do tipo 5 dedos com reforço
na palma. Possui tiras de reforço entre o
polegar e o indicador e punho de segurança
também em raspa. Cano (punho) 30 cm. Com
Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 500 pares

45

Manga de raspa de couro
Especificações:
Mangote
(Manga) PAR
confeccionado em raspa de couro com tiras
para ajuste em velcro ou fivelas. Com
Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 300 pares

46

Máscara escudo soldagem
Especificações: Máscara constituída de UNID
escudo confeccionado em polipropileno e .
carneira de material plástico com regulagem
de tamanho, através de catraca. Carneira
presa ao escudo por meio de parafusos
plásticos. Escudo da máscara possui um visor
articulado, que suporta o filtro de luz e uma
placa de cobertura.
SENAI: 300 unidades

47

Máscara Semi Facial Descartável, Classe
PFF1 sem Válvula.
Especificações: Respirador descartável, tipo UNID
semifacial filtrante, modelo dobravel, com .
solda eletrônica em todo perímetro,
confeccionada com manta sintética com
tratamento eletrostático, para particulas P1,
com elásticos para fixação e ajuste à cabeça

500

Proteção das mãos do
usuário contra agentes
abrasivos
e
escoriantes.

500

Proteção das mãos do
usuário contra agentes
abrasivos
e
escoriantes.

300

Proteção dos braços e
antebraços do usuário
contra
agentes
abrasivos
e
escoriantes, para uso
em
soldagem
e
processo similares;

300

Proteção dos olhos e
face do usuário contra
impacto de partículas
volantes frontais e
radiações provenientes
de
serviços
de
soldagem.

400

Artífice
Auxiliar de
Gerais
Camareiro
Eletricista
Eng. de
Trabalho

Serviços

Seg.

do
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do usuário.
Aplicações: Proteção das vias respiratórias
do usuário contra poeiras e névoas, classe
PFF1.
Tamanho: P//M/G.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 400 unidades

48

Engenheiro Civil
Téc. em Seg.
Trabalho
Técnico Eletricista

Demais
Funções
Administrativas

Óculos de Segurança
Especificações: Óculos de segurança com UNID
lente de proteção em policarbonato com
tratamento anti risco, anti embaçante e UV,
protetor nasal de silicone, haste regulável em
três estágios de comprimento e inclinação,
com cordão, cor: diversas.
Com Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 500 unidades

500

Proteção dos olhos do
usuário contra impactos
de partículas volantes
multidirecionais;

450

Artífice
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Engenheiro Civil
Fisioterapeuta
Odontólogo
Porteiro
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Técnico em Análise
Clínica
Técnico
em
Citopatologia
Técnico
em
Enfermagem
Técnico/ Assist. em
Saúde Bucal

Óculos de Segurança Lente Incolor.

49

Especificações: Contra impacto; Modelo Rio
de Janeiro; Armação: Preta; Haste: Ajustável;
Lente: fixa, em policarbonato, tratamento anti
risco e anti embaçante;
Tamanho: único.

UNID
.

Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 150 unidades
SENAI: 300 unidades

50

do

Óculos de Segurança Lente Cinza (Fumê).
Especificações: Contra impacto; Modelo Rio UNID
de Janeiro;
.
Armação: Preta;
Haste: Ajustável;
Lente: Fixa, em policarbonato, tratamento
anti risco e anti embaçante;
Tamanho: único.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 100 unidades

Artífice

100

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

Eletricista
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52

53

Óculos de segurança tipo sobrepor
Especificações: Óculos de segurança tipo
sobrepor confeccionado em uma única peça
de Policarbonato para ser utilizado sobre
óculos graduado, incolor. As hastes são
confeccionadas do mesmo material da
armação, possuem seis fendas para
ventilação e são fixas à armação através de
pinos plásticos. Com Certificado de
Aprovação expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na situação de validade.
SENAI: 500 unidades
Perneira de Raspa de Couro.
Especificações: Perneira de Raspa com
fechamento lateral em Velcro, confeccionada
em raspa de couro bovino curtido ao cromo,
com revestimento interno em grafatex,
costurado com fio 100% algodão ou aramida,
com fechamento das pernas e peito dos pés
com velcro. Espessura média de 1,50 mm e
gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815
kg/m². A Perneira de Raspa com Velcro é
utilizada para proteção dos membros
inferiores do usuário contra lesões por
agentes abrasivos e escoriantes.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 30 unidades
SENAI: 300 unidades

UNID
.
500

Proteção dos olhos do
usuário contra impactos
de partículas volantes
multidirecionais;

Artífice
UNID
.

Protetor Auricular de Silicone Tipo Plug.
Especificações: Protetor auditivo com 02 UNID
plugs;
.
Formato: normal com cordão;
Tamanho: único;
Tipo: Plug reutilizável.
Produzido em silicone, sendo extremamente
confortável no canal auditivo; Fácil ajuste por
ser elasticamente moldável; Não deforma:
não perde as características originais; Possui
três calotas que permitem o ajuste perfeito
aos mais diversos tamanhos de canais
auditivos; Apresenta facilidade para inserção
e remoção do canal auditivo, por meio de sua
haste moldada, atenuação: 16dB (NRRsf).
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 250 unidades
SENAI: 1000 unidades

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

330

Proteção às pernas do
usuário contra agentes
abrasivos em trabalhos
de solda em geral;

Artífice
Auxiliar
Gerais

de

Serviços

Eletricista
Eng. de
Trabalho

Seg.

do

Engenheiro Civil
1250

Fonoaudiólogo
Téc. em Seg.
Trabalho

do

Técnico Eletricista
Proteção do sistema
auditivo do usuário
contra
níveis
de
pressão
sonora
superiores
ao
estabelecido na NR 15
anexos I e II;
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Touca Tipo Árabe.
Especificações: Touca de segurança UNID
confeccionada em brim ou helanca, tipo .
árabe, com aba (aba do boné bico de pato),
com velcro para ajuste da parte frontal, com
fechamento através de costuras.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 200
Protetor Auditivo Tipo Concha.
Especificações: Haste acima da cabeça; UNID
Haste: Metálica e Almofadada, com alta .
atenuação; material plástico; Revestimento
interno espuma. Mínimo: 21dB.
Cor: Preta
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 50 unidades
SENAI: 300 unidades
Protetor Facial Transparente, Tamanho:
150mm – altura de 6”
Especificações:
Protetor
facial
de
segurança, constituído de coroa e carneira
confeccionadas de material plástico, com UNID
regulagem de tamanho através de ajuste .
simples ou catraca, e visor de PETG incolor
com cerca de 215 mm de largura, 215 mm na
parte inferior e 150 mm na altura; 220 mm de
largura, 220 mm na parte inferior e 200 mm
na altura; ou 200 mm de largura, 200 mm na
parte inferior e 250 mm de altura. O visor é
preso à coroa por meio de cinco rebites
plásticos e arruelas metálicas e a carneira é
presa à coroa através de dois parafusos
plásticos.
Proteção dos olhos e face do usuário contra
impacto de partículas volantes frontais
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 30 pares
SENAI: 100 pares

Protetor Facial Transparente, Tamanho:
200mm – altura de 8”
Especificações:
Protetor
facial
de
segurança, constituído de coroa e carneira
confeccionadas de material plástico, com UNID
regulagem de tamanho através de ajuste

Prof. De Educação
Fisica / Lazer

200

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

de

Serviços

de

Serviços

Artífice

350
Auxiliar
Gerais

Artífice

130

Auxiliar
Gerais

Artífice
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simples ou catraca, e visor de PETG incolor .
com cerca de 215 mm de largura, 215 mm na
parte inferior e 150 mm na altura; 220 mm de
largura, 220 mm na parte inferior e 200 mm
na altura; ou 200 mm de largura, 200 mm na
parte inferior e 250 mm de altura. O visor é
preso à coroa por meio de cinco rebites
plásticos e arruelas metálicas e a carneira é
presa à coroa através de dois parafusos
plásticos.
Proteção dos olhos e face do usuário contra
impacto de partículas volantes frontais
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 30 pares
SENAI: 100 pares
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Protetor Facial Transparente, Tamanho:
250mm – altura de 10”
Especificações:
Protetor
facial
de
segurança, constituído de coroa e carneira
confeccionadas de material plástico, com UNID
regulagem de tamanho através de ajuste .
simples ou catraca, e visor de PETG incolor
com cerca de 215 mm de largura, 215 mm na
parte inferior e 150 mm na altura; 220 mm de
largura, 220 mm na parte inferior e 200 mm
na altura; ou 200 mm de largura, 200 mm na
parte inferior e 250 mm de altura. O visor é
preso à coroa por meio de cinco rebites
plásticos e arruelas metálicas e a carneira é
presa à coroa através de dois parafusos
plásticos.
Proteção dos olhos e face do usuário contra
impacto de partículas volantes frontais
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 30 pares
SENAI: 100 pares
Luva de segurança tricotada de poliamida,
Cor: preta

59

Luva de segurança tricotada em fios de
poliamida, revestimento em poliuretano na
palma, face palmar e pontas dos dedos;
punho tricotado com elástico.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 10 pares

130

Auxiliar
Gerais

de

Serviços

de

Serviços

Artífice

130
Auxiliar
Gerais

Par

Técnico em eletricidade

10
Eletricista
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Talabarte “Y” para eletricista e antichamas
com absorvedor de energia conector
55mm/18mm dielétrico.
UNID
Descrição:
.
- Confeccionado em fita retardante a chama;
- 02 Conectores dupla trava com abertura de
55mm dielétrico;
- 01 Absorvedor de energia com conector
olhal dupla trava com abertura de 18mm
dielétrico.
Atender conforme (NBR 14629:2010, NBR
15834:2010 e NBR 15837:2010).
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 10 unidades
Talabarte de segurança
UNID
Especificações: Talabarte de segurança
.
duplo em forma de Y, com absorvedor de
energia confeccionado em cadarço sintético
tubular com dois conectores classe A (53mm)
e um classe T (18mm), tamanho 1,30 m. Com
Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 50 unidades
Protetor Solar Profissional
Especificações: Protetor solar de uso
ocupacional, podendo ser utilizado como
creme bloqueador solar para a pele. Possui
fator de proteção solar podendo ser 30 ou
superior, protege contra raios UVA e UVB, é UNID
resistente a água e ao suor e contém vitamina
.
e.
Dermatologicamente
testado
e
hipoalegêncio, possui registro no Ministério da
Saúde conforme previsto na lei n.º 6.360, de
23 de setembro de 1976, bisnaga de 120g e
cor branca.
SENAI: 1000 unidades
Protetor Solar Fator 60 Bisnaga 120g.
Especificações: Protetor solar de uso
ocupacional, podendo ser utilizado como
creme bloqueador solar para a pele. Possui
fator de proteção 60, protege contra raios
UVA e UVB, é resistente a água e ao suor e
contém vitamina e. Dermatologicamente
testado e hipoalegêncio, fabricante deverá UNID
possuir registro no Ministério da Saúde
.
conforme previsto na lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976.
Bisnaga: 120g.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 200 unidades

Técnico em eletricidade

10

Eletricista

50

Utilização em conjunto
com o cinto de
segurança
para
atividades acima de 2m
de altura

1000

Proteção dos membros
superiores do usuário
em atividades com
riscos químicos;

200

Artífice
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Motorista
Porteiro
Prof. De Educação
Fisica / Lazer
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Vigilante
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65

66

67

Protetor Solar Fator 60 Bombona 1L.
Especificações: Protetor solar de uso
ocupacional, podendo ser utilizado como
creme bloqueador solar para a pele. Possui
fator de proteção 60, protege contra raios UNID
UVA e UVB, é resistente a água e ao suor e .
contém vitamina e. Dermatologicamente
testado e hipoalegêncio, fabricante deverá
possuir registro no Ministério da Saúde
conforme previsto na lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976.
Bombona : 1 Litro
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 40 unidades
Protetor Solar Fator 60 Bombona 2L.
Especificações: Protetor solar de uso
ocupacional, podendo ser utilizado como
creme bloqueador solar para a pele. Possui UNID
fator de proteção 60, protege contra raios .
UVA e UVB, é resistente a água e ao suor e
contém vitamina e. Dermatologicamente
testado e hipoalegêncio, fabricante deverá
possuir registro no Ministério da Saúde
conforme previsto na lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976.
Bombona: 2 Litro.
Apresentar certificado de aprovação expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego na
situação de validade.
SESI: 40 unidades
Protetor Solar Fator 60 Bombona 4L.
Especificações: Protetor solar de uso
ocupacional, podendo ser utilizado como
creme bloqueador solar para a pele. Possui UNID
fator de proteção 60, protege contra raios .
UVA e UVB, é resistente a água e ao suor e
contém vitamina e. Dermatologicamente
testado e hipoalegêncio, fabricante deverá
possuir registro no Ministério da Saúde
conforme previsto na lei n.º 6.360, de 23 de
setembro de 1976.
Bombona : 4 Litros
Apresentar certificado de aprovação
expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego na situação de validade.
SESI: 40 unidades
Respirador semi facial
Especificações: Respirador Semi facial de UNID
1/4 em Elastômero atóxico, com 1(um) .
conector para elementos filtrantes, com
2(duas) Válvulas de Exalação e tirantes
ajustáveis ao tamanho. Com Certificado de

40

Artífice
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Motorista
Porteiro
Prof. De Educação
Fisica / Lazer
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Vigilante

40

Artífice
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Motorista
Porteiro
Prof. De Educação
Fisica / Lazer
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Vigilante

40

Artífice
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Motorista
Porteiro
Prof. De Educação
Fisica / Lazer
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Vigilante

200

Proteção das vias
respiratórias durante
atividades
como:
pintura em spray,
manuseio de tintas,
vernizes e aplicações
de
defensivos
29

Aprovação expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, na situação de validade.
SENAI: 200 unidades

68

69

70

71

Respirador semi facial filtrante PFF2
UNID
Especificações: Respirador purificador de ar, .
tipo peça semi facial filtrante para partículas,
com formato dobrável, fabricado com mantas
de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes.
Classe PFF2 (poeiras, névoas e fumos).
Equipado com válvula de exalação. Com
Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade.
SENAI: 1000 unidades

Respirador semi facial filtrante PFF2 com
válvula de exalação
UNID
Especificações: Respirador purificador de ar, .
tipo peça semi facial filtrante para partículas,
com formato dobrável, fabricado com mantas
de tecidos sintéticos e tecidos filtrantes.
Classe PFF2 (poeiras, névoas e fumos).
Equipado com válvula de exalação. Com
Certificado de Aprovação expedido pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, na
situação de validade
SENAI: 200 unidades
Trava Queda para Corda.
Especificações: Trava queda de alto
desempenho com absorvedor. exclusivo para UNID
acoplamento em cordas sintéticas de capa e .
alma durante movimentação vertical, plano
inclinado (telhados),estruturas metálicas,
fachadas e espaço confinado.
Trava-queda em aço inox; Duplo travamento
no corpo; Alavanca de posicionamento, para
subir e descer livremente; Utilizado para
corda de poliamida de 12 mm; Mola de
posicionamento; Prolongador em corda de
poliamida torcida com mosquetão em aço.
SESI: 30 unidades
Trava Queda para Cabo de Aço.
Especificações: Equipamento desenvolvido
para limitar quedas através de um sistema de
travas, acionado de acordo com a UNID
movimentação do usuário em queda. .
Utilização nas linhas de vida em corda
(12mm), como por exemplo, trabalho em
postes, troca de lâmpadas, montagem e
manutenção de torres. Dispositivo: Travaquedas para corda 12mm, Dupla trava;
Matéria-prima:
Aço
carbono;

agrícolas.

1000

200

30

Proteção das vias
respiratórias
contra
poeiras, névoas e
fumos (PFF2).

Proteção das vias
respiratórias
contra
poeiras, névoas e
fumos (PFF2). Utilizada
em construção civil,
manutenção e limpeza.

Artífice
Arquiteto
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Téc. em Seg. do
Trabalho
Técnico Eletricista
Artífice

30

Arquiteto
Auxiliar de Serviços
Gerais
Eletricista
Eng. de Seg. do
Trabalho
Engenheiro Civil
Téc. em Seg. do
Trabalho
30

Característica/conector: Aço, Abertura 18mm,
Dupla trava; Acessórios: Conector classe T,
Extensor; Característica/extensor: Poliéster,
Extensão 30cm; Largura 25mm; Peso 0,80kg.
SESI: 30 unidades
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75
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Touca descartável
Especificações:
Touca
sanfonada
descartável em TNT branca, tamanho único,
moldando-se a qualquer tamanho de cabeça
com elástico (não entra em contato direto com
a pele).
SENAI: 1000 unidades
Lentes e placas para máscara escudo
soldagem
Especificações: Lente retangular 51 mm x
108 mm incolor
SENAI: 2500 unidades

Lentes e placas para máscara escudo
soldagem
Especificações: Lente retangular 51 mm x
108 mm com filtro nº12
SENAI: 500 unidades

Técnico Eletricista

UNID
.
1000

Utilizar em atividades
com
alimentos
e
bebidas e, nas demais
atividades
com
máuinas rotativas para
evitar que o cabelo
garnde possa prender
nas máquinas

2500

Para substituição de
óculos e/ou máscara
para soldadores

500

Para substituição de
óculos e/ou máscara
para soldadores

300

Sinalização de áreas
proibidas
para
passagem de pessoas

UNID
.

UNID
.

Cone de Sinalização Flexível Refletivo.
Especificações: Dispositivo de controle
auxiliar a sinalização, utilizado para canalizar,
direcionar o tráfego e delimitar áreas.
Sinalização das ruas, rodovias, veículos e UNID
para a delimitação de determinadas áreas,
.
sempre visando à segurança e a tranquilidade
das pessoas. Fabricado em material semi
flexível, na cor laranja e branco com faixas
refletivas. Medidas: Base: 40 x 40 cm/Altura:
75 cm/Peso: 2,200 kg.
SESI:200 unidades
SENAI: 100 unidades
Corrente Plástica am/pto Elo 30mm - (10
metros).
Especificações: Corrente plástica am/pto
elo 30mm - (10 metros) Excelente para uso Peça
externo, não perdendo cor ou descascando
com a ação de intempéries. Indicada para uso
na construção civil como decoração ou
isolamento e sinalização de áreas nas mais
diversas aplicações, tais como, docas,
ancoradouros, estacionamentos, rodovias,
pedágios, bancos, parques, shopping centers
e supermercados. Demarcar área - Pdt:

80

31

3,0m/C50: 1,5m/C75: 3,0m Corrente de
sinalização e isolamento, em plástico de alta
durabilidade, resistência mecânica e contra
altas temperaturas. Perfeitas para serem
usadas juntas a um pedestal, para
demarcação de perímetros e demais
atividades.
SESI: 80 peças
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Corrente plástica am/pto elo 60mm - (10
metros).
Especificações: Corrente plástica am/pto elo
60mm - (20 metros) Excelente para uso
externo, não perdendo cor ou descascando Peça
com a ação de intempéries. Indicada para uso
na construção civil como decoração ou
isolamento e sinalização de áreas nas mais
diversas aplicações, tais como, docas,
ancoradouros, estacionamentos, rodovias,
pedágios, bancos, parques, shopping centers
e supermercados. Demarcar área - Pdt:
2,0m/C50: 1,0m/C75: 2,0m Corrente de
sinalização e isolamento, em plástico de alta
durabilidade, resistência mecânica e contra
altas temperaturas.
SESI: 80 peças
Fita Zebrada Amarela/Preta com Adesivo.
Especificações: A Fita Zebrada Adesivada UNID
produzida a partir de um filme de PVC em .
duas cores (amarela e preta). Destinada a
isolamento de áreas, não só de locais que
ofereçam algum tipo de perigo, mas também
do controle de acesso de pessoas.
Demarcação de áreas, obras e equipamentos.
Rolo com 200 metros e 07 cm de largura.
SESI:150 unidades
SENAI: 20 unidades
Fita Adesiva de Demarcação de Solo
Vermelha.
Especificações: Fita Demarcação 48 x 30
Metros Vermelha Características: Fita UNID
Demarcação, confeccionada em PVC com .
adesivo de borracha natural, a fita
demarcação de solo tem a qualidade e
eficiência de demarcar regiões, áreas para
isolamento e segurança. Aplicações:
Altamente resistente a umidade, ácidos, óleos
e solventes a fita tem maior durabilidade do
que as fitas comuns. Podem ser esticadas,
moldadas, pressionadas e recortadas em
formas de letras e sinais. Apresentam
excelente adaptabilidade que assegura uma
fixação perfeita em qualquer tipo de
superfície.
Medidas: 50 mm ou 100 mm de largura por

80

170

Sinalização de áreas
proibidas
para
passagem de pessoas

150

32

33 m de comprimento.
SESI:150 unidades
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Fita Adesiva de Demarcação de Solo Preta.
Especificações: Fita Demarcação 48 x 30
Metros
Preta
Características:
Fita
Demarcação, confeccionada em PVC com UNID
adesivo de borracha natural, a fita .
demarcação de solo tem a qualidade e
eficiência de demarcar regiões, áreas para
isolamento e segurança. Aplicações:
Altamente resistente a umidade, ácidos, óleos
e solventes a fita tem maior durabilidade do
que as fitas comuns Podem ser esticadas,
moldadas, pressionadas e recortadas em
formas de letras e sinais Apresentam
excelente adaptabilidade que assegura uma
fixação perfeita em qualquer tipo de
superfície.
SESI:100 unidades
Fita Adesiva de Demarcação de Solo Azul.
Especificações: Fita Demarcação 48 x 30
Metros
Azul
Características:
Fita UNID
Demarcação, confeccionada em PVC com .
adesivo de borracha natural, a fita
demarcação de solo tem a qualidade e
eficiência de demarcar regiões, áreas para
isolamento e segurança. Aplicações:
Altamente resistente a umidade, ácidos, óleos
e solventes a fita tem maior durabilidade do
que as fitas comuns. Podem ser esticadas,
moldadas, pressionadas e recortadas em
formas de letras e sinais Apresentam
excelente adaptabilidade que assegura uma
fixação perfeita em qualquer tipo de
superfície.
SESI:150 unidades
Fita Adesiva de Demarcação de Solo
Amarela.
Especificações: Fita Demarcação 48 x 30
Metros Amarela Características: Fita UNID
Demarcação, confeccionada em PVC com .
adesivo de borracha natural, a fita
demarcação de solo tem a qualidade e
eficiência de demarcar regiões, áreas para
isolamento e segurança. Aplicações:
Altamente resistente a umidade, ácidos, óleos
e solventes a fita tem maior durabilidade do
que as fitas comuns. Podem ser esticadas,
moldadas, pressionadas e recortadas em
formas de letras e sinais Apresentam
excelente adaptabilidade que assegura uma
fixação perfeita em qualquer tipo de
superfície.
SESI:150 unidades
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150

150
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Fita Antiderrapante Autoadesiva 5cm x 5m
Preta.
Especificações: Fita antiderrapante preta UNID
produzida em poliéster revestido com óxido .
de alumínio, coberto com adesivo à base de
borracha. Resistente à água e componentes
químicos.
Possui
line
autoadesivo.Recomenda-se a aplicação deste
produto em superfícies limpas, lisas e secas.
Dimensões: 5cm x 5m
SESI:100 unidades
Fita Duplaface VHB Transparente 5mm x
20m.
UNID
Especificações: Massa de adesivo acrílico .
no formato de fita dupla-face com liner de
filme de polietileno, Transparente.
Tamanho: 5mm x 20m.
SESI:50 unidades
Fita Duplaface VHB Transparente 12mm x
20m.
UNID
Especificações: Massa de adesivo acrílico .
no formato de fita dupla-face com liner de
filme de polietileno, Transparente.
Tamanho: 12mm x 20m.
SESI: 50 unidades
Fita Duplaface VHB Transparente 19mm x
20m.
UNID
Especificações: Massa de adesivo acrílico .
no formato de fita dupla-face com liner de
filme de polietileno, Transparente.
Tamanho: 19mm x 20m.
SESI: 60 unidades
Fita de Segurança Refletiva Vermelha e
Branca .
Especificações: Faixa refletiva usada em
pára-choque de caminhões; Fabricada com
material retrorefletivo, metalizado, prismático, UNID
autoadesivo de alta qualidade e durabilidade;
.
É utilizado na sinalização de veículos de
carga para facilitar o reconhecimento em
períodos noturnos; Atende à resolução 152
Denatran. Fita Refletiva 5cmx3m Branca e
Vermelha. 2,40 x 0,10 metros.
SESI: 30 unidades
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50

50

60
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Dispositivo de bloqueio universal plástico

88

Especificações: Dispositivo de bloqueio
plástico universal para disjuntores que
atendam a norma DIN monopolar, bipolar e UNID
tripolar, norma NEMA e disjuntor caixa
.
molhada. Confeccionado em plástico ABS,
parafuso de fixação manual e orifício para
colocação de cadeado frontal ou lateralmente.
SESI:21 unidades

Eletricistas

21
Técnico em eletricidade

34

Cadeado de bloqueio com 6 unidades e
chave

89

Especificações: Cadeado de bloqueio
produzido com haste plástica não condutora,
e corpo fabricado em plástico ABS resistente
a corrosão, altas temperaturas e a produtos
químicos. Possuem cilindro com 6 pinos de
segurança e acompanham uma chave com
capa da mesma cor do cadeado, são
eletricamente isolados. Retém a chave
enquanto aberto para maior segurança, e
possuem desenho com ranhuras para maior
firmeza quando manuseado. Os cadeados
acompanham uma etiqueta com o título
PERIGO e outra etiqueta onde é possível
escrever o nome e departamento do usuário.
Nas cores: amarelo, azul, laranja, preto, verde
e vermelho. Corpo do cadeado: altura 44mm,
largura 39mm Tamanhos de haste: 38,1mm
Diâmetro da haste: 6,3mm
SESI:14 kits
Cavalete de Sinalização em PVC “Piso
Molhado”

90

Eletricista

Kit

14

Técnico em eletricidade

UNID
.

Especificação : Cavalete fabricado em PVC
rígido 2mm nas dimensões de 80x40cm, na
cor amarela, com adesivo vinil com
impressão digital incluindo informações e
símbolos

20

Sinalização de áreas
proibidas
para
passagem de pessoas

SENAI: 20 unidades
Etiquetas de Bloqueio pacote com 12
unidades

91

Especificações: Etiquetas/sinalização de
bloquei de equipamento, com medidas
75x140mm, com furo para cadeado,
produzida em PVC 0,6mm de espessura,
resistente a solvente, óleo e graxa.

Eletricista
Kit

14
Técnico em eletricidade

SESI:14 unidades

35

2. DA PROPOSTA:
2.1. As propostas deverão ser entregues em envelope com menção ao presente PREGÃO PRESENCIAL contendo,
ainda, na sua parte externa, o nome “PROPOSTA DE PREÇO” e deverá ser apresentada em uma única via
datilografada ou impressa por computador, em língua portuguesa, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo representante legal do licitante, contendo:
a) O nome completo e o endereço do proponente objeto deste Edital.
b) A descrição mencionando as características (obrigatoriamente marca, e modelo e/ou referências, e o
respectivo CA - Certificado de Aprovação obrigatoriamente), e catálogos/folders explicativos se houver com
detalhamento técnico, e demais especificações pertinentes para a perfeita identificação dos mesmos, na
forma do Anexo I do presente edital, a não apresentação da marca, e modelo, e/ou referência, acarretará a
desclassificação da proposta de preço por item.
c) Os preços propostos deverão ser apresentados por ITEM.
d) O prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data da abertura
das mesmas.
e) O prazo de entrega conforme quantitativo:
•Fazer a entrega da mercadoria no prazo de 15 (Quinze) dias consecutivos.
•Substituir no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, qualquer material que for detectado com falhas;
f) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme Anexo III.
g) Declaração de Fatos Impeditivos, conforme Anexo IV.
2.2. Não serão aceitas propostas via Fax.
2.3. Serão inabilitados e/ou desclassificados licitantes, sem direito a indenização ou qualquer ressarcimento, e sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, se o SENAI/PE ou SESI/PE tiver conhecimento de qualquer fato ou
circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade, capacidade financeira,
técnica ou administrativa.
2.4. Os preços propostos, além de se expressarem em moeda corrente nacional, deverão ser consignados em
algarismos. Constatado erro de cálculo em qualquer operação, prevalecerá o valor mais favorável para o SENAI/PE
ou SESI/PE. Na hipótese de divergência entre os valores indicados numericamente e por extenso, dar-se-ão por
corretos os preços expressos por extenso.
2.5. No preço, o proponente deverá incluir todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, referentes a encargos
sociais, tributos em geral, mão-de-obra, materiais, equipamentos, encargos de natureza trabalhista, previdenciária,
transporte (FRETE), ICMS, ISS, tributos em geral, e demais encargos diretos ou indiretos, não especificados e tudo
mais necessário à completa execução do objeto, considerando-se estes como inclusos nos valores ofertados quando
não mencionados.
2.6. Não será aceita proposta que contenha oferta de vantagens não previstas neste edital ou que esteja em
desacordo com as condições aqui estabelecidas e/ou com os termos do Regulamento de Licitações e Contrato do
SENAI/PE ou SESI/PE.
2.7. O pagamento deverá ocorrer nas condições e preços pactuados.
3. CONDIÇÕES DE ENTREGA:
3.1. As entregas dos itens constantes deste anexo deverão ser feitas nos locais onde as unidades estão situadas,
conforme endereços abaixo:
SESI/PE
UNIDADES

ENDEREÇOS
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1.

Edif. Sede Casa da
Indústria.

Av. Cruz Cabuga 767 – Santo Amaro – Recife/PE.
Fone: 3412 - 8300

2.

SETOR DE
TRANSPORTE

Av. Cruz Cabugá, nº 555-B – Ponto de Referência: ao lado do banco Santander.

ARARIPINA

Estrada Vicinal Araripina/Gergelim, km 02 - Vila Santa Maria - Araripina / PE.
Fones: (87) 3873-1087/3873.5264

BELO JARDIM

Rua Coronel Antonio Marinho nº 120 – Boa Vista Belo Jardim /PE.
Fone: (81) 3726 - 1166

CABO

Rodovia BR 101 – Sul, km 36 n º 34.700 Cabo de Santo Agostinho / PE
Fones: (81) 3521 - 0227

CAMARAGIBE

Rua Severino Santos, 343 Camaragibe / PE.
Fones: (81) 3458 - 1653

CARUARU

Rua: São Vicente Ferrer, S/N - Bairro- Boa Vista II Caruaru/PE.
Fones/Fax: 81-3722-9520 3722-9555

3.
4.
5.
6.
7.
8.

VASCO DA GAMA

9.

COLÔNIA DE FÉRIAS TAMANDARÉ

10. ESCADA

Rua Vasco da Gama, s/n-Casa Amarela Recife/PE
Fones: (81) 3268 - 5762 / 3442 - 9236
Rua Rômulo Gomes de Mattos, s/n – Tamandaré/PE.
Fone: (81) 3676 - 1244
Rua Visconde de Utinga, s/n - Escada / PE.
Fones: (81) 3534 - 1174

11. GOIANA

Rua do Poço do Rei, s/n – Goiana/PE
Fone: (81) 3626 - 0658

12. IBURA

Av. Ministro Oliveira Salazar - Ibura - Recife / PE
Fones: (81) 3339 - 1233

13. MORENO

Av. Cleto Campelo s/n - Moreno/PE
Fone : 3481 - 0176

14. MUSTARDINHA

Rua Major Mário Portela, 297, Mustardinha, Recife/ PE.
Fone: (81) 3445 - 3800

15. PAULISTA

Rua São Pedro, s/n – Paratibe – Paulista/PE
Fones: (81) 3433 - 0134

16. PETROLINA

Parque Municipal, 01 – Centro Petrolina/PE.
Fones: (87) 3861 - 1369
Rua 48, nº 515 – Espinheiro – Recife/PE.
Fones: (81) 3241 - 9218

17. SESI CLINICA

SENAI/PE
UNIDADES
1. Escola Técnica SENAI
Araripina

ENDEREÇOS

Via Vicinal Km 2, s/nº - Vila Santa Maria - Araripina - PE - CEP 56.280-000

2.

Escola Técnica SENAI
Cabo Santo Agostinho
3. Escola Técnica SENAI
Caruaru

Antiga PE 28, s/nº - Santo Inácio - Cabo - PE - CEP 54.515-730
Rua João Gomes Pontes, 166 - Vila Kennedy - Caruaru - PE - CEP 55.036-240

4. Escola Técnica SENAI
Garanhuns

Av. Sátiro Ivo, nº 1011, Margens da BR 424 - Magano - Garanhuns - PE - CEP
55.294-273
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5. IST - Instituto Senai de
Tecnologia - Automotivo e
Metalmecânico
6. IST - Instituto Senai de
Tecnologia - Meio
Ambiente
7. Escola Técnica SENAI
Ipojuca
8. Escola Técnica SENAI
Jaboatão dos Guararapes
9.

Escola Técnica SENAI
Paulista

Rod PE 60 s/nº KM 0500 ao km 3200 lado par - COHAB - Cabo de Santo Agostinho PE - CEP 54.515-310
Rod. BR 101, Norte, Km 52,3 Arthur Lundgren II - Paulista - PE - CEP 53.416-710
Rod PE 42 KM 01 - Zona Rural - Ipojuca - PE - CEP 55.590-000

Rua Alberto Barreto nº 74, Centro - Jaboatão dos Guararapes - PE -CEP 54.110-080
Rod. BR 101, Norte, Km 52,3 Arthur Lundgren II - Paulista - PE - CEP 53.416-710

10.

Escola Técnica SENAI
Petrolina
11. Escola Técnica SENAI
Água Fria

Av. Monsenhor Angelo Sampaio, 267 - Areia Branca - Petrolina - PE - CEP 56.302-290
Rua Japaranduba, 98 - Água Fria - Recife - PE - CEP 52.120-150

12. Escola Técnica SENAI
Areias
13. Escola Técnica SENAI
Santo Amaro
14. Departamento Regional
15. Escola Técnica SENAI
Santa Cruz do Capibaribe
16. Escola Técnica SENAI
Goiana

Rua Dr. José Rufino, 1099 - Areais - Recife - PE - CEP 50.780-000
Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 539 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP 50.100000
Rua Frei Cassimiro, 88 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP 50.100-260
Rua Maria Paulina da Conceição nº 251, Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe
-PE - CEP 55.194-381
Rod PE 62 S/nº , Flecheiras - Goiana/PE

3.2. Fornecimento:
3.2.1. Os produtos deveram estar de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência.
3.2.2. Fornecer e prestar os serviços conforme especificações e preços propostos na licitação; e entregar o produto
solicitado no prazo, quantidade e local informados pelo SENAI-PE / SESI/PE.
3.2.3.. Substituir no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, qualquer material que for detectado com falhas;
3.2.4. Não subcontratar, ceder ou transferir qualquer parte do objeto licitatório, salvo se houver anuência prévia e
expressa do contratante.
3.2.5. Para os pedidos destinados as unidades fora da Região Metropolitana do Recife, com valor de faturamento
abaixo de R$ 300,00, deverão ser entregues no Setor de Transporte do Sesi DR/PE ou no Departamento Regional do
SENAI/PE.
3.3 AMOSTRA:
3.3.1. A licitante classificada em primeiro lugar para cada ITEM deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da divulgação da classificação do resultado, conforme Ata, 01 (uma) amostra de cada item licitado, conforme
Anexo I. As amostras serão analisadas pela área técnica do SENAI e a licitante classificada em primeiro lugar só será
considerada vencedora do certame se as amostras apresentadas atenderem às exigências do edital. Se as amostras
não atenderem às especificações do edital a licitante será considerada inabilitada.
38

Observação: Fica facultativo a apresentação das amostras de todos os itens, na abertura do certame, com
intuito de proporcionar uma maior celeridade ao processo.
4. DEMAIS INFORMAÇÕES:
4.1. Anexar à proposta a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme Anexo III.
4.2. Anexar à proposta a Declaração de Fatos Impeditivos, conforme Anexo IV.
4.4. Quando da elaboração da proposta a empresa deverá formular seu valor unitário contendo uma estimativa de
inserção de logomarcas, sendo estas coloridas, conforme layout em anexo.
5. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a Contratada possa fornecer e cumprir o
objetivo dentro das especificações exigidas neste Termo de Referência;
5.2. Notificar, por escrito, a Contratada na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência;
5.3. Pagar a fatura ou a NF devidamente atestada, no prazo e forma previstos neste Termo de Referência.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Fornecer e prestar os serviços conforme especificações e preços propostos na licitação e entregar o produto
solicitado no prazo, quantidade e local informados pelo SENAI/PE ou SESI/PE;
6.2. Fazer a entrega da mercadoria no prazo de até 15 (quinze) dias corridos
6.3. Substituir no prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, qualquer material que for detectado com falhas;
6.4. Não subcontratar, ceder ou transferir qualquer parte do objeto licitatório, salvo se houver anuência prévia e
expressa do contratante.
7. CONDIÇÕES GERAIS:
7.1. Os produtos cotados deverão atender às especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência.
7.1.1. A licitante classificada em primeiro lugar para cada ITEM deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da divulgação da classificação do resultado, conforme Ata, 01 (uma) amostra de cada item licitado, conforme
Anexo I. As amostras serão analisadas pela área técnica do SENAI e a licitante classificada em primeiro lugar só será
considerada vencedora do certame se as amostras apresentadas atenderem às exigências do edital. Se as amostras
não atenderem às especificações do edital a licitante será considerada inabilitada.
7.2. As quantidades descritas são estimativas para fornecimento durante 12 (doze) meses em entregas e quantidades
definidas de acordo com as necessidades do SENAI/PE ou SESI/PE.
7.3. A falta do produto, cujo fornecimento incumbe à detentora do preço registrado, não poderá ser alegada como
motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência,
e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições
estabelecidas.
7.4. Em hipótese alguma serão aceitos produtos em desacordo com as condições pactuadas, ficando sobresponsabilidade da CONTRATADA o controle de qualidade do fornecimento, bem como a repetição às suas próprias
custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.
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ANEXO II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ......................................................, CNPJ nº .........................................., com sede à Rua
......................................................................................................., neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(a) ....................................................,
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº ....................................................,
expedido pela ..................................., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda,
sob o nº ............................, residente à Rua ..................................................., nº ........ como meu mandatário, a quem
confere amplos poderes para junto ao SENAI/PE e SESI/PE praticar todos os atos necessários, relativos ao Pregão
Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 004/2018, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, interpor e desistir de
recursos, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, dando tudo como bom, firme e valioso.

Local,

de

de 2018.

_____________________________
Assinatura
(representante legal)
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DISPOSIÇÕES DO EDITAL

(nome da empresa)__________________________________________,

inscrito(a)

n°___________________,

representante

por

intermédio

de

seu

no
legal

CNPJ
o(a)

Sr(a)_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF no
........................., DECLARA, para fins do disposto nos termos do Ato nº 03/98 do Conselho Nacional do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial, que aprovou o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, modificado e
aprovado, nos termos dos Atos nº 01/2006, do Conselho Nacional do SENAI e nº 01/2006 do Conselho Nacional do
SESI, de 24 de fevereiro de 2006, que aprovaram os Regulamentos de Licitações do SENAI e SESI, bem como
ulteriores alterações dispostos nos termos dos Atos Resolutórios n° 516, de 29 de novembro de 2011, do Conselho
Nacional do SENAI, e Ato 21/2011, de 29 de novembro de 2011, do Conselho Nacional do SESI, ambos publicados
no Diário Oficial da União nos dias 23 de dezembro de 2011, e 29 de novembro de 2011, sessão 3, página 409,
respectivamente ,que cumpre plena e rigorosamente os requisitos de Habilitação exigidos pelo instrumento
convocatório deste Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços nº 004/2018.

Local,

de

de 2018.

_____________________________
Assinatura
(representante legal)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ nº _____________________, sediada
___________ (endereço completo) ____________, 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
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MENOR

_________________, inscrito no CNPJ sob o nº _________, por meio de seu representante legal o (a) Sr. (a) ______,
portador (a) da Carteira de Identidade nº _____e do CPF nº_____, DECLARA, de acordo com o inciso XXXIII do art.
7º da Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos
.

(Local e data)
__________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU
EMPREGADOS DO SENAI/PE E DO SESI/PE.

(Nome da empresa) _______________________, CNPJ nº _____________________, sediada ___________
(endereço completo) ____________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data NÃO POSSUI EM SEU
QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SENAI/PE E SESI/PE, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

(Local e data)
__________________________________
Assinatura do representante legal
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ANEXO VII – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SENAI
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADA DE UM LADO,
PELO ...................... E DO OUTRO LADO PELA EMPRESA
....................................................., NA FORMA ABAIXO:
Aos ___ (____) dias do mês de _____ do ano de dois mil e dez na sede do _________ situada na Rua
________________________________, nesta cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, compareceram nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema ___________aprovado nos termos do Ato
_________________________________________e das demais normas aplicáveis à espécie, na presença das duas
(2) testemunhas abaixo firmadas, em decorrência do resultado do Pregão Presencial – Sistema de Registro de
Preços nº. 004/2018, do fato de haver transcorrido “in albis” o prazo para interposição de recursos e da necessária
homologação - de um lado o __________________________________, entidade com fins
________________________________, inscrito no CNPJ sob o n.º _______________________, neste ato
representado pelo Diretor ___________________, ___________, _________, _____________, portador da cédula
de identidade n.º ______________ e CPF/MF n.º _________________, residente nesta cidade do ________, com
fundamento na Constituição da República Federativa da Brasil e demais disposições normativas vigentes sobretudo
na Lei Federal nº 4048 de 22 de janeiro de 1942, no Decreto Federal nº 494 de 10 de janeiro de 1962, especialmente
seus arts. 1º, 16, 39 e 41 e no Regulamento de Licitações e Contratos do __________ e do outro lado a___________,
com sede na ________, inscrita no CNPJ sob o nº _______, por seu representante legal, ________, brasileiro,
_______, ______, residente e domiciliado na cidade de _____, CPF/MF nº ______ portador da Carteira de Identidade
nº ______ - SSP/PE, doravante denominada DETENTORA e desta forma no texto do presente instrumento
simplesmente designada, na forma dos documentos que foram apresentados em decorrência do processo de licitação
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 004/2018, que juntamente com
seus anexos e a proposta vencedora integram o presente independentemente de transcrição, tendo entre si ajustado
o presente Registro de Preços de acordo com as disposições abaixo especificadas:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Registro de Preço para aquisição de EPI e EPC para as unidades do sistema FIEPE, conforme o Anexo I do
edital.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Registro de Preços formalizado no presente instrumento terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua assinatura.
2.2. Será admitida a prorrogação da vigência do presente instrumento nos termos do art. 34, do Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI e do SESI, observada a condição de as propostas continuarem sendo as mais
vantajosas para o SENAI-PE e o SESI/PE.
2.3. A partir da vigência do presente instrumento, a DETENTORA se obriga a cumprir integralmente todas as
disposições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas.
2.4. As quantidades previstas na planilha constante do Anexo I do Edital e adiante transcritas e relacionadas na
clausula quinta são meras estimativas para o período de validade do Registro de Preços, reservando-se ao SENAI-PE
e SESI/PE, o direito de utilizar o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se
totalmente de realizar ou, ainda, de contratar com terceiros sempre que houver preços mais vantajosos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ficam designados como executores deste instrumento de registro de preço para facilitar a fiscalização do
cumprimento das obrigações nele definidas:
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 SENAI/PE:
Gestor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Gerente da Divisão de Licitações, Compras e Contratos
Fiscal: xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxx
 DETENTORA: xxxxxxxxxxx
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Em cada prestação de serviço decorrente deste instrumento serão observadas, quanto aos preços, as cláusulas e
disposições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 004/2018 que o precedeu
assim como o conteúdo da proposta apresentada pela DETENTORA, que integra o presente independentemente de
transcrição.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
5.1. Os preços propostos, estimativa de publicação, quadro classificatório com os preços das propostas das licitantes,
da empresa vencedora e das que se dispuser a ter seus preços registrados ao preço da coluna do primeiro colocado,
empresa(s) e representante(s) legal, encontram-se enunciados na presente Ata de Registro de Preços:
FORNECEDOR:
CNPJ:
5.2 Nos preços CIF já estão computados todos os custos diretos e indiretos, inclusive seguro, frete e os resultantes da
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal e
previdenciária, bem como combustível, frete, custos administrativos, lucros, etc, inclusive tudo o que for necessário
para a entrega do produto na forma do edital e o presente instrumento.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado após cada fornecimento no prazo de até trinta (30) dias corridos após a execução dos
serviços, liberação pela fiscalização do SENAI/PE e apresentação de nota fiscal pela DETENTORA e será creditado
através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do Brasil S.A.), ou seja, cobrança em carteira, para liquidação em conta
corrente, devendo a DETENTORA informar na nota fiscal os dados relativos ao nome e número do banco, da agência
e número da conta corrente para depósito, não sendo admitida qualquer outra forma de cobrança.
6.1.1 Para fins de pagamento à DETENTORA deverá ela manter todos os requisitos documentais de habilitação
constantes do Edital, cuja confirmação será feita através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das
certidões de regularidade fiscal, podendo ser motivo de rescisão contratual e multa conforme previsto na cláusula
nona do presente instrumento, com suspensão do pagamento em ocorrendo a irregularidade.
6.1.2 Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva prestação do serviço contratado, podendo
ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do serviço prestado que, mediante autorização do SENAI/PE
ou SESI/PE, for recebido parcialmente.
6.1.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na Lei n. 9.430/96 e
na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004.
6.1.4 Na hipótese de a DETENTORA ser optante pelo SIMPLES, deverá anexar à fatura declaração, conforme
Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente assinada por seu representante legal,
situação em que não incidirá a retenção disposta no subitem acima.
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6.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento
será sustado até que a DETENTORA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso e
durante o referido período de sustação, quaisquer ônus para o SENAI/PE e o SESI/PE.
6.3 O SENAI/PE e o SESI/PE poderão deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
ou indenizações devidas pela DETENTORA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a DETENTORA poderá ser convidada a firmar contratações
de prestação de serviço através da GLC do SENAI/PE, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital
e nas determinações contidas na legislação pertinente.
7.2. A contratação será representada por pedido ou instrumento contratual equivalente exemplificativamente
Autorização de Serviço - AS, contrato, nota de empenho da despesa, etc.
7.3 Será de responsabilidade da DETENTORA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
em decorrência de danos causados ao SENAI/PE ou a terceiros ocorridos por responsabilidade de qualquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que
lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as obrigações
assumidas no presente Instrumento Particular.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. Se a DETENTORA recusar-se a receber os documentos formalizadores da prestação de serviço de veiculação
injustificadamente e/ou não atendê-las, de acordo com as especificações exigidas no edital, no prazo previsto, será
aplicada, por evento, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no atendimento da prestação do serviço,
limitada ao máximo de 10% (dez por cento) tudo sobre o valor nominal total do pedido.
8.2. Na hipótese de recusa injustificada da DETENTORA em prestar o serviço objeto deste certame, dentro do prazo
de validade do presente Registro de Preços, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose o licitante vencedor as seguintes penalidades:
a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI/PE.
8.3. Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, ao licitante
vencedor poderão ser aplicadas as penalidades constantes nas alíneas “a” e “b” do item 8.2.
8.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao SENAI/PE o direto de rescindir
unilateralmente o registro, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e no Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI/PE .
8.5. Na hipótese em que a inexecução implique em descumprimento total do objeto, excluídas as hipóteses de caso
fortuito e força maior, à DETENTORA inadimplente poderá ser aplicada multa, equivalente a 10% do valor total
efetivamente já pago em decorrência do presente instrumento.
8.6. A DETENTORA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, deverá apresentar justificativas
por escrito, devidamente comprovadas, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do acordo, por fato ou ato de terceiros,
reconhecido pelo SENAI/PE ou SESI/PE em documento contemporâneo à sua ocorrência.
8.7. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
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8.8. Se o valor da multa não for recolhido pela DETENTORA inadimplente, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que fizer jus ou da garantia de execução contratual. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da DETENTORA, o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente, reconhecido
ao presente instrumento particular subscrito por 2 (duas) testemunhas eficácia de título executivo extra-judicial de que
trata a vigente legislação processual civil brasileira.
9. CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. A inexecução parcial ou total do presente instrumento ensejará a sua rescisão, atendido o disposto no art. 32 do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do SESI.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA
10.1. Os valores de veiculação das publicações registradas manter-se-ão inalteradas pelo período de vigência do
presente instrumento particular.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO
11.1. O presente instrumento poderá ser cancelado de pleno direito em relação à DETENTORA inadimplente:
11.1.1. Pela autoridade administrativa competente do SENAI/PE, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
11.1.1.1. A DETENTORA não cumprir as obrigações dele constantes.
11.1.1.2. A DETENTORA não cumprir com prestação do serviço e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.
11.1.1.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da prestação do serviço decorrente deste
instrumento de Registro de Preços.
11.1.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a DETENTORA não aceitar
reduzir os preços registrados;
11.1.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências nele contidas;
11.1.2.1. As solicitações da DETENTORA, para cancelamento dos preços registrados deverão ser dirigidas ao Diretor
Regional do SENAI, facultada a este a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pelo SENAI/PE, a DETENTORA será comunicada por
correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro
de preços.
11.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por
uma publicação em jornal de grande circulação, considerando-se cancelado o preço registrado cinco (5) dias úteis
após a publicação.
11.2.2. Fica estabelecido que a DETENTORA deverá comunicar imediatamente ao SENAI/PE e SESI/PE qualquer
alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento dos seus
créditos de correspondência e de outros documentos.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SISTEMÁTICA DE PRORROGAÇÃO
12.1. Após vencido o prazo de validade previsto no item 2, o SENAI/PE, operacionalizarão pesquisa de mercado e
constatado que os descontos registrados continuam sendo os mais vantajosos efetuarão, aos seus exclusivos
critérios, as suas prorrogações por igual prazo.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
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13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão formalizadas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo ao presente instrumento particular de Registro de Preços.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NOVAÇÃO
14.1. A falta de utilização, pelo SENAI/PE, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede este contrato não se
constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância em fazê-los
prevalecer em qualquer outro momento ou situação.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca do Recife, como competente para dirimir quaisquer questões que porventura
venham surgir referentes à execução deste instrumento.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do
SESI/PE. E sendo este o compromisso da DETENTORA em decorrência do citado processo licitatório foi lavrada este
instrumento que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas (2) testemunhas.
Recife/PE,
CONTRATANTE
Testemunhas:
________________________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gestor do Contrato CPF:
________________________________
xxxxxxx
Fiscal do Contrato
CPF:

de

de 2018.
DETENTORA

________________________________
Nome:
CPF:
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MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO SESI
TERMO DE COMPROMISSO DE REGISTRO DE PREÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – SESI/PE E A
EMPRESA XXXXXXXXXXXX. PREGÃO CONJUNTO nº XX/2018
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO – Sesi/PE, situada na Av.
Cruz Cabugá, 767, 2º andar, Edifício Casa da Indústria, Bairro de Santo Amaro, Recife-PE, neste ato representado
pelo Superintendente, NILO AUGUSTO CÂMARA SIMÕES, brasileiro, casado, Advogado, portador da Cédula de
Identidade nº 842.287 – SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 069.077.844-91, residente e domiciliado nesta cidade
do Recife –PE, e a Empresa ___________________, com sede na Rua ________________, nº ____, bairro _______,
na cidade de_______ - (UF), CEP:_______, fone (-)______, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________, neste ato
representada por seu__________, nome, (qualificação), portador da Cédula de Identidade nº_______ , inscrito(a) no
CPF/MF sob nº _______, residente e domiciliado no município de .................., por intermédio de processo licitatório na
modalidade Pregão nº XX/2018, com REGISTRO DE PREÇO, do tipo Menor preço por Item, devidamente autorizado
pelo processo interno, Memo nº xxx/2018/, regido pelo Edital de Licitação referenciado e seus Anexos, pelo
Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações
publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 23/02/2006 e 11/05/2011 e 23/11/2011, pela proposta do FORNECEDOR
vencedor que foi apresentada no mencionado certame, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de
Registro de Preços, nas cláusulas e condições que se seguem:
1. DO OBJETO
1.1. O presente termo de compromisso tem por objeto o Registro de Preços por um período de 12 (doze) meses, da(s)
proposta(s) mais vantajosa(s) de menor preço por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conforme as especificações,
quantidades e condições estabelecidas Anexo I, do edital.
1.2. Estão inclusos no preço registrado a garantia e a entrega ou prestação de serviços nos locais indicados pelo
Sesi-PE, conforme especificações e demais exigências estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do Pregão nº
XX/2018.
2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro de preços formalizado no presente Termo de Compromisso para Registro de Preço terá validade de 12
(doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
2.2. Será admitida a prorrogação da vigência do presente Termo de Compromisso para Registro de Preço nos termos
do art. 33, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sesi, quando a proposta continuar se mostrando
mais vantajosa e haja interesse de ambas as partes.
2.3. A partir da vigência do Termo de Compromisso para Registro de Preço, O FORNECEDOR se obriga a cumprir
integralmente todas as condições estabelecidas no Termo de Referência - TR, sujeitando-se, inclusive, às
penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.4. É permitido que outros licitantes participantes do certame, também venham a praticar o mesmo preço registrado
de menor lance, desde que essa autorização e suas respectivas condições de fornecimento, atendam aos requisitos
mínimos exigidos no edital convocatório, inclusive habilitatória, e que estes assinem o Termo de Compromisso para o
Registro de Preço.
3. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DE ADESÃO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA O
REGISTRO DE PREÇO.

3.1.Para cada solicitação (pedido), decorrente deste Termo de Compromisso para o Registro de Preço,
serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão mencionado
no item 1.2, que precedeu e integra o presente instrumento de compromisso do FORNECEDOR vencedor;
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3.2.Para cada solicitação, o preço unitário a ser pago será o constante da última proposta apresentada no
Pregão mencionado no item 1.2 ou da negociação realizada pela empresa(s) detentora(s) do presente
termo, as quais também a integram;
3.3.Este registro de preço poderá ser objeto de adesão para participação por outros Departamentos
Regionais do Sesi-PE e por qualquer serviço social autônomo interessado, conforme previsto no Artigo. 38A, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi, mediante manifestação de interesse, por escrito, do(s)
aderente(s) ao Sesi-PE para o gerenciador responsável pelo Registro de Preços;
3.4.As aquisições por aderentes não poderão ultrapassar 100% (cem por cento) dos quantitativos previstos
no instrumento convocatório;
3.5.O pedido de adesão ao gerenciador e a contratação da aquisição de bens ou serviços pelo aderente
com o fornecedor deverão ser realizados durante a vigência do registro de preço;
.

3.6.O fornecimento ao aderente deverá observar as condições estabelecidas no registro de preço e não
poderá prejudicar as obrigações assumidas com o gerenciador e com os aderentes anteriores;
3.7.O fornecedor poderá optar por não contratar com o(s) aderente(s).
4. DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO.
4.1.O(s) preço(s) ofertado(s), especificações, quadro classificatório com preços propostos das licitantes, da
empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao preço do primeiro colocado,
empresa(s) e representante(s) legal, encontramse enunciados no presente Termo de Referência:
ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Valor Total:
R$.............(.................................................................................................)
5. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento pelos serviços executados, será efetuado da seguinte forma:
5.1.1. No dia 25, ou no próximo dia útil, para as notas fiscais faturadas e entregues entre os dias 01 e 15 de cada mês;
5.1.2. No dia 10, ou no próximo dia útil do mês subsequente, para as notas fiscais faturadas e entregues entre os dias
16 e 31 de cada mês.
5.2 Para o pagamento, o FORNECEDOR deverá apresentar nota fiscal, para ser devidamente atestada pelo fiscal do
Registro de Preços.
5.3. O pagamento será realizado através do sistema BB PAGUE, ou seja, cobrança em carteira, para liquidação em
conta corrente, devendo O FORNECEDOR informar junto ao corpo da nota fiscal as informações relativas ao nome e
número do banco, agência e número da conta corrente para depósito, constar no corpo da nota fiscal, a devida
descrição do(s) objeto(s) executado(s), bem como da comprovação de sua regularidade fiscal, sendo tal comprovação
confirmada por consulta on-line (Internet);
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5.4 Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva realização/execução do objeto pelo
FONNECEDOR, podendo ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do objeto entregue que, mediante
autorização da Administração, for recebido parcialmente.
5.5 As notas fiscais/faturas deverão estar acompanhadas de toda a documentação referente à regularidade fiscal
exigida no item de “HABILITAÇÃO” do edital, conforme art. 11, inciso IV, alíneas “c” e “d” do Regulamento de
Licitações e Contratos do Sesi, referente a prova de situação regular, foco aos tributos federais, estaduais, municipais,
como também, a relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço;
5.5.1 - O respectivo documento de consulta das certidões deverá ser anexado ao processo de pagamento.
5.5.1.1 Constatada a situação de irregularidade do FORNECEDOR, 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 do presente Termo
de Compromisso.
5.5.1.2 O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá ser
prorrogado uma vez e por igual período, a critério do Sesi-PE.
5.6 - Fica proibida a antecipação de pagamento;
5.7– A não apresentação das notas fiscais/faturas na forma como previsto no presente Edital, 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 e entrega das mesmas;
5.7.1 Não serão aceitos boletos bancários, para cobrança;
5.8 Fica determinado que as multas aplicadas em decorrência da inexecução desse termo de compromisso ou dos
contratos dele decorrentes, poderão ser descontadas do valor total a ser pago o FORNECEDOR.
5.9 – 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;
5.10- Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal para tal opção em
razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigo.
5.11 - O pagamento será efetuado com base no orçamento do Sesi-PE, distribuídos nos ED’s: 200, 504, 506, 520,
505, 507 ,510, 400, 404, 524, 518, 501, 515, 511, 513, 517 e nos Centro de Custo conforme descrito no corpo do
termo de referência, e Conta Financeira nºs 750 “Material de Limpeza e Higiene”, que deverá(ão) constar no verso da
nota fiscal quando do atesto pelo fiscal da Termo de Compromisso para o Registro de Preço.
6. DA CONTRATAÇÃO
6.1. Durante o prazo de validade desse Termo de Compromisso de registro dos preços, as empresas detentoras
poderão ser convidadas a firmar o fornecimento, mediante solicitação da _O.C – Ordem de Compra, observadas as
condições fixadas neste instrumento, e no Edital do Pregão mencionado no item 1.2.
6.2. A contratação será sempre representada por contrato, ordem de compra ou instrumento equivalente.
7. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
7.1. Cada pedido poderá ser efetuado mediante emissão pela Gerência da Unidade, por intermédio da Ordem de
Compra em consonância com o Anexo I do Edital e recebimento da mesma pelo fornecedor.
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7.2. As quantidades previstas no Anexo I representam mera estimativa, devendo-se ressaltar que pela natureza do
procedimento do Registro de Preço, poderá não haver inclusive, a solicitação de fornecimento do objeto da licitação
ou mesmo poderá, ainda, ser demandado em quantidade inferior ao previsto em edital.
7.3. Será de responsabilidade do fornecedor que tiver seus preços registrados, o ônus resultante de quaisquer ações,
demandas, custos e despesas em decorrência de danos causados ao Sesi-PE ou a terceiros ocorridos por culpa dos
serviços prestados, ou qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer
responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o
cumprimento do Edital e com as obrigações assumidas no presente Termo de Compromisso para Registro de Preços.
7.4 O fornecedor com preço registrado fica obrigado a fornecer o serviço, objeto desta licitação, no prazo estipulado
no Termo de Referência do pregão mencionado no item 1.2., após autorização por escrito da Ordem de Compra do
Sesi-PE, a ser efetuada pela Gerencia da (Unidade que irá emitir a ordem de compra).
8. DAS PENALIDADES
8.1 A demora ou recusa injustificada da empresa que teve os preços registrados em assinar os contratos decorrentes
deste Termo de Compromisso ou documento equivalente, dentro do prazo estipulado, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-se o FORNECEDOR às seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:

a)Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema, no prazo máximo de 03 (três) dias
corridos;
Perda do direito à contratação;
b)Suspensão do direito de licitar com o Sesi, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
c)Multa de (1%) um por cento ao dia, do valor da sua proposta enquanto houver assinatura do contrato ou documento
equivalente, até o limite de (10%) dez por cento, percentual a ser aplicado ao não comparecimento.
8.2 Os atrasos ocasionados por motivo de caso fortuito ou força maior, desde que notificado no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas e aceito pelo Sesi-PE, não serão considerados como inexecução contratual;
8.2.1 Pela inexecução parcial ou total assumidas do objeto, garantida a prévia defesa e excluídas as hipóteses de
caso fortuito e força maior, o FORNECEDOR poderá ser aplicadas, as seguintes penalidades, inclusive de forma
cumulativa:

a)Advertência por escrito na primeira ocorrência, desde que sanado o problema, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias corridos estipulado no Termo de Referencia - TR do edital ou não havendo, no determinado pela fiscalização,
após comunicado por escrito, para os casos de: inexecução, execução irregular, insatisfatória ou defeituosa dos
serviços ou descumprimento de quaisquer das condições ou cláusulas constantes do Edital ou do Contrato;
b)Rescisão do Termo de Compromisso 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 FORNECEDOR, 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;
8.3.Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, assegurada defesa prévia do
interessado, inclusive dos prazos recursais, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
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8.4.As multas previstas nos subitens 8.1 “d” e 8.2. “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.
8.4.1 - As multas deverão ser recolhidas/pagas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicação de pagamento enviada pelo Sesi-PE.
8.4.1.1 - Os valores resultantes da aplicação das multas poderão ser descontados automaticamente de eventuais
pagamentos devidos ao FORNECEDOR, inclusive das Notas Fiscais ou de qualquer crédito existente no Sesi-PE,
originário de fornecimentos anteriores, atual ou futuro, ou, ainda, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os
encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.
8.5 - As sanções previstas nos subitens 8.1 ou 8.2 poderão ser aplicadas de forma cumulativa, e a aplicação de uma
não exclui a outra.
9. DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente Termo de Compromisso
para Registro de Preços.
9.2. Após transcorridos os primeiros 06 (seis) meses de vigência da Termo de Compromisso para o Registro de
Preço, o Sesi-PE fará nova pesquisa de mercado, a fim de confirmar a manutenção ou não da vantajosidade do uso
do Termo de Compromisso para o Registro de Preço e, se for o caso, convocará o FORNECEDOR para negociar a
redução de preços, em observância ao inciso II, do art. 38, do RLC do Sesi.
10. DO CANCELAMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO
10.1. O presente Termo de Compromisso para Registro de Preços poderá ser cancelado de pleno direito:
10.1.1. Pela autoridade administrativa competente do Sesi-PE, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
10.1.1.1 O FORNECEDOR não cumprir as obrigações dele constantes;
10.1.1.2 O FORNECEDOR não cumprir a solicitação de fornecimento e a unidade requisitante não aceitar sua
justificativa;
10.1.1.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da contratação decorrente deste instrumento de
registro;
10.1.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR não
aceitar reduzir o preço registrado;
10.1.2. Pelo FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as
exigências nele contidas;
10.1.2.1. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida à
Superintendência, facultada a esta a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido;
10.2. Ocorrendo o cancelamento do Termo de Compromisso para registro de preços pelo Sesi-PE, o FORNECEDOR
será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver
dado origem ao registro de preços;
10.2.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação em jornal de grande circulação;
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10.2.2. Fica estabelecido que o FORNECEDOR do presente Termo deverá comunicar imediatamente à UNISUP
qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento de
correspondência e outros documentos.
10.3. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula desse Termo, constituem causas de cancelamento, em
qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que o FORNECEDOR tenha direito
a indenização, a qualquer título:

a)ceder ou transferir, no todo ou em parte, os fornecimentos que constituem objeto do contrato, sem a prévia
autorização escrita do contratante;
b)ocorrer reincidência, por parte do FORNECEDOR, em infração a este Termo que implique na aplicação de multa;
c)ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial do FORNECEDOR;
10.4. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas acima, exceto o previsto na letra
“c”, o FORNECEDOR ficará sujeito à multa resolutória prevista no item 8.1,”d” acima, respondendo ainda,
cumulativamente, pelas perdas e danos decorrentes.
11. DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO
11.1. O fornecimento do objeto do presente Termo de Compromisso para Registro de
Preços será processado mediante emissão de “Ordem de Compra” por escrito, devidamente preenchidos pela
_Unidade Solicitante_.
12. DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE TERMO DE COMPROMISSO PARA REGISTRO DE PREÇOS
12.1. O gerenciamento do presente Termo caberá a Gerência da Unidade de Suprimentos – UNISUP do Sesi-PE,
com o apoio da fiscalização do(a) empregado(a Gerson Martinho Mesquita Júnior, Matrícula: 4417.
12.2. Compete ao fiscal do Termo, acompanhar, fiscalizar, registrar os acontecimentos considerados relevantes,
conferir e avaliar a execução do objeto e dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, bem como
tomar as providências para sanar as falhas identificadas, ou ainda, informar a recusa do FORNECEDOR em saná-las
no prazo determinado.
12.3 Cabe ao FORNECEDOR atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal ou
seu substituto inerentes ao objeto deste Termo, sem que disso decorra qualquer ônus extra para o Sesi-PE, não
implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução da responsabilidade do
FORNECEDOR, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante terceiros, respondendo o
mesmo por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada na execução do ajuste.
12.3.1 A atividade de fiscalização por parte do Sesi-PE, não resultará, em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da FORNECEDOR ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.
12.4 O aceite/aprovação do(s) objeto(s) pelo Sesi-PE não exclui a responsabilidade civil do FORNECEDOR por vícios
ocultos ou de qualidade do(s) objeto(s) ou ainda a disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I,
verificadas, posteriormente, garantindose ao Sesi-PE a substituição do objeto ou resolução do problema.
13. DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo
ao presente Termo de Compromisso para Registro de Preços.

14.DO FORO:
14.1 As partes elegem o foro da Comarca Recife - PE para dirimir eventuais questões relativas ao presente Termo de
Compromisso, com renúncia a qualquer outro por mais especial que seja.
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15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. Integram este Termo de Compromisso o Edital do Pregão mencionado no item 1.2, as propostas com preços,
especificações, quadro com a ordem classificatória das empresas e seus preços apresentados.
15.2. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema
Sesi.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que depois de lido, conferido e achado
conforme, vai assinado pelas partes.
Recife, _____ de ________________ de 20___.
__________________________________
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
Departamento Regional de Pernambuco
_______________________
FORNECEDOR
TESTEMUNHAS:
X__________________________
NOME: CPF nº
RG nº
X_________________________
NOME:
CPF nº RG nº
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MODELO DE MINUTA DE CONTRATO DO SENAI
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
CONTRATO DE
FORNECIMENTO QUE ENTRI SI CELEBRAM, DE UM LADO O
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL –
DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO E DE
OUTRO LADO A EMPRESA ____________________, TUDO
COMO ADIANTE SE DECLARA.

O Departamento Regional de Pernambuco do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, doravante
denominado SENAI/PE, instituição de ensino profissional, sem fins lucrativos, situada na Rua Frei Cassimiro, nº 88,
no bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ sob o nº
03.789.272/0001-00, neste ato representado pelo Diretor Regional SÉRGIO GAUDÊNCIO PORTELA DE MELO,
brasileiro, divorciado, professor, portador da Cédula de Identidade nº 2.062.908 - SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o
Nº 372.750.464-15, residente nesta cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco, com fundamento na
Constituição da República Federativa do Brasil e demais disposições normativas vigentes, sobretudo na Lei Federal nº
4048 de 22 de janeiro de 1942, no Decreto Federal nº 494 de 10 de janeiro de 1962, especialmente seus arts. 1º, 16,
39 e 41 e no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Rua xxxxx, nº x, bairro de xxxx, inscrita no CNPJ sob o nº
XXXXXXXXXXXXX, por seu sócio administrador Sr. XXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, , adiante denominada
CONTRATADA, e demais documentos que foram apresentados em decorrência do processo licitatório identificado
como PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018, que juntamente com a
proposta vencedora integram o presente independentemente de transcrição, têm entre si ajustado o presente Contrato
de fornecimento nos seguintes termos e cláusulas:
1.CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 contratação de empresa para o fornecimento de ____________ para as unidades do SENAI/PE, conforme
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2018, e da proposta da CONTRATADA, que integram o presente como se nele
transcritos estivessem e cujos termos prevalecerão inclusive sobre os do presente contrato na hipótese de
discrepância.
1.2 Os serviços serão desenvolvidos de acordo com as especificações determinadas pelo SENAI/PE constantes do
referido processo licitatório.
1.3 O fornecimento ora CONTRATADO deverá ter como objeto os seguintes itens:
1.4 Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados nas unidades do SENAI/PE
indicadas na cláusula 1.3 supra, cujos respectivos endereços encontram-se listados no Anexo I do Edital do citado
Pregão.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE
2.1. O instrumento formalizado no presente instrumento terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura.
2.2. Será admitida a prorrogação da vigência do presente instrumento nos termos do art. 34, do Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI e do SESI, observada a condição de as propostas continuarem sendo as mais
vantajosas para o SENAI-PE e o SESI/PE.
2.3. A partir da vigência do presente instrumento, a DETENTORA se obriga a cumprir integralmente todas as
disposições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas
cláusulas.
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2.4. As quantidades previstas na planilha constante do Anexo I do Edital e adiante transcritas e relacionadas na
clausula quinta são meras estimativas para o período de validade do instrumento, reservando-se ao SENAI-PE e
SESI/PE, o direito de utilizar o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se
totalmente de realizar ou, ainda, de contratar com terceiros sempre que houver preços mais vantajosos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO
Ficam designados como executores deste instrumento de registro de preço para facilitar a fiscalização do
cumprimento das obrigações nele definidas:
 SENAI/PE:
Gestor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Gerente da Divisão de Licitações, Compras e Contratos
Fiscal: xxxxxxxxxxxxxxxx – xxxx
 DETENTORA: xxxxxxxxxxx
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Em cada prestação de serviço decorrente deste instrumento serão observadas, quanto aos preços, as cláusulas e
disposições constantes do Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº. 004/2018 que o precedeu
assim como o conteúdo da proposta apresentada pela DETENTORA, que integra o presente independentemente de
transcrição.
5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
5.1. Os preços propostos, estimativa de publicação, quadro classificatório com os preços das propostas das licitantes,
da empresa vencedora e das que se dispuser a ter seus preços registrados ao preço da coluna do primeiro colocado,
empresa(s) e representante(s) legal, encontram-se enunciados na presente Ata de Registro de Preços:
FORNECEDOR:
CNPJ:
5.2 Nos preços CIF já estão computados todos os custos diretos e indiretos, inclusive seguro, frete e os resultantes da
incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação trabalhista, tributária, fiscal e
previdenciária, bem como combustível, frete, custos administrativos, lucros, etc, inclusive tudo o que for necessário
para a entrega do produto na forma do edital e o presente instrumento.
6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1 O pagamento será efetuado após cada fornecimento no prazo de até trinta (30) dias corridos após a execução dos
serviços, liberação pela fiscalização do SENAI/PE e apresentação de nota fiscal pela DETENTORA e será creditado
através do sistema “BB PAGUE” (do Banco do Brasil S.A.), ou seja, cobrança em carteira, para liquidação em conta
corrente, devendo a DETENTORA informar na nota fiscal os dados relativos ao nome e número do banco, da agência
e número da conta corrente para depósito, não sendo admitida qualquer outra forma de cobrança.
6.1.1 Para fins de pagamento à DETENTORA deverá ela manter todos os requisitos documentais de habilitação
constantes do Edital, cuja confirmação será feita através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das
certidões de regularidade fiscal, podendo ser motivo de rescisão contratual e multa conforme previsto na cláusula
nona do presente instrumento, com suspensão do pagamento em ocorrendo a irregularidade.
6.1.2 Em hipótese alguma haverá pagamento sem que ocorra a efetiva prestação do serviço contratado, podendo
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ocorrer, contudo, o pagamento correspondente à parte do serviço prestado que, mediante autorização do SENAI/PE
ou SESI/PE, for recebido parcialmente.
6.1.3 Será efetuada a retenção dos tributos e das contribuições federais, conforme estabelecido na Lei n. 9.430/96 e
na Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004.
6.1.4 Na hipótese de a DETENTORA ser optante pelo SIMPLES, deverá anexar à fatura declaração, conforme
Instrução Normativa SRF n. 480, de 15 de dezembro de 2004, devidamente assinada por seu representante legal,
situação em que não incidirá a retenção disposta no subitem acima.
6.2 Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento
será sustado até que a DETENTORA providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso e
durante o referido período de sustação, quaisquer ônus para o SENAI/PE e o SESI/PE.
6.3 O SENAI/PE e o SESI/PE poderão deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
ou indenizações devidas pela DETENTORA, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTRATAÇÃO
7.1. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a DETENTORA poderá ser convidada a firmar contratações
de prestação de serviço através da GLC do SENAI/PE, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital
e nas determinações contidas na legislação pertinente.
7.2. A contratação será representada por pedido ou instrumento contratual equivalente exemplificativamente
Autorização de Serviço - AS, contrato, nota de empenho da despesa, etc.
7.3 Será de responsabilidade da DETENTORA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas
em decorrência de danos causados ao SENAI/PE ou a terceiros ocorridos por responsabilidade de qualquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que
lhe venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do Edital e com as obrigações
assumidas no presente Instrumento Particular.
8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
8.1. Se a DETENTORA recusar-se a receber os documentos formalizadores da prestação de serviço de veiculação
injustificadamente e/ou não atendê-las, de acordo com as especificações exigidas no edital, no prazo previsto, será
aplicada, por evento, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no atendimento da prestação do serviço,
limitada ao máximo de 10% (dez por cento) tudo sobre o valor nominal total do pedido.
8.2. Na hipótese de recusa injustificada da DETENTORA em prestar o serviço objeto deste certame, dentro do prazo
de validade do presente Registro de Preços, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandose o licitante vencedor as seguintes penalidades:
a) Perda do direito à contratação;
b) Suspensão do direito de licitar com o SENAI, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme previsto no
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI/PE.
8.3. Pela inexecução parcial ou total do objeto, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior, ao licitante
vencedor poderão ser aplicadas as penalidades constantes nas alíneas “a” e “b” do item 8.2.
8.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao SENAI/PE o direto de rescindir
unilateralmente o registro, sem prejuízo de outras penalidades previstas no presente edital e no Regulamento de
Licitações e Contratos do SENAI/PE .
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8.5. Na hipótese em que a inexecução implique em descumprimento total do objeto, excluídas as hipóteses de caso
fortuito e força maior, à DETENTORA inadimplente poderá ser aplicada multa, equivalente a 10% do valor total
efetivamente já pago em decorrência do presente instrumento.
8.6. A DETENTORA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a entrega, deverá apresentar justificativas
por escrito, devidamente comprovadas, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do acordo, por fato ou ato de terceiros,
reconhecido pelo SENAI/PE ou SESI/PE em documento contemporâneo à sua ocorrência.
8.7. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
8.8. Se o valor da multa não for recolhido pela DETENTORA inadimplente, será automaticamente descontado da
primeira parcela do pagamento a que fizer jus ou da garantia de execução contratual. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito da DETENTORA, o valor devido será cobrado administrativa e/ou judicialmente, reconhecido
ao presente instrumento particular subscrito por 2 (duas) testemunhas eficácia de título executivo extra-judicial de que
trata a vigente legislação processual civil brasileira.
9. CLÁUSULA NONA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
9.1. A inexecução parcial ou total do presente instrumento ensejará a sua rescisão, atendido o disposto no art. 32 do
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do SESI.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA
10.1. Os valores de veiculação das publicações registradas manter-se-ão inalteradas pelo período de vigência do
presente instrumento particular.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO
11.1. O presente instrumento poderá ser cancelado de pleno direito em relação à DETENTORA inadimplente:
11.1.1. Pela autoridade administrativa competente do SENAI/PE, mediante comunicação da unidade requisitante,
quando:
11.1.1.1. A DETENTORA não cumprir as obrigações dele constantes.
11.1.1.2. A DETENTORA não cumprir com prestação do serviço e a unidade requisitante não aceitar sua justificativa.
11.1.1.3. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da prestação do serviço decorrente deste
instrumento de Registro de Preços.
11.1.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a DETENTORA não aceitar
reduzir os preços registrados;
11.1.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as
exigências nele contidas;
11.1.2.1. As solicitações da DETENTORA, para cancelamento dos preços registrados deverão ser dirigidas ao Diretor
Regional do SENAI, facultada a este a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
11.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pelo SENAI/PE, a DETENTORA será comunicada por
correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro
de preços.
11.2.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA, a comunicação será feita por
uma publicação em jornal de grande circulação, considerando-se cancelado o preço registrado cinco (5) dias úteis
após a publicação.
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11.2.2. Fica estabelecido que a DETENTORA deverá comunicar imediatamente ao SENAI/PE e SESI/PE qualquer
alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgadas necessárias para recebimento dos seus
créditos de correspondência e de outros documentos.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SISTEMÁTICA DE PRORROGAÇÃO
12.1. Após vencido o prazo de validade previsto no item 2, o SENAI/PE, operacionalizarão pesquisa de mercado e
constatado que os descontos registrados continuam sendo os mais vantajosos efetuarão, aos seus exclusivos
critérios, as suas prorrogações por igual prazo.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES
13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão formalizadas por intermédio de lavratura de Termo
Aditivo ao presente instrumento particular de Registro de Preços.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NOVAÇÃO
14.1. A falta de utilização, pelo SENAI/PE, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede este contrato não se
constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera tolerância em fazê-los
prevalecer em qualquer outro momento ou situação.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1. Fica eleito o foro da Comarca do Recife, como competente para dirimir quaisquer questões que porventura
venham surgir referentes à execução deste instrumento.
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. O(s) caso(s) omissos serão resolvidos de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do
SESI/PE. E sendo este o compromisso da DETENTORA em decorrência do citado processo licitatório foi lavrada este
instrumento que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes e duas (2) testemunhas.
Recife/PE,
CONTRATANTE
Testemunhas:
________________________________
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gestor do Contrato CPF:
________________________________
xxxxxxx
Fiscal do Contrato
CPF:

de

de 2018.
DETENTORA

________________________________
Nome:
CPF:
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Acusamos o recebimento do edital do PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
004/2018, que nos foi encaminhado nesta data para Registro de Preço para aquisição de EPI e EPC para as
unidades do sistema FIEPE, conforme o Anexo I do edital.

Recife, ___ de _____________ de 2018.

Assinatura e carimbo da empresa

Razão social: ___________________________________________________________________
CNPJ: _________________________________________________________________________
Contato: _______________________________________________________________________
Endereço:_____________________________________________________________________
Telefone: _____________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________________
e-mail:________________________________________________________________________
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