EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO SISTEMA FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI) – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2018
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° 001/2018, 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 12/12/2018 às 14h00 horas, na sede do SENAI/PE, situada na Rua Frei
Cassimiro, 88 – Recife – PE CEP: 50100-260 - Recife - Pernambuco, LICITAÇÃO NA
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO SISTEMA FIEPE – SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇO DO TIPO MENOR PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE 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. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Publicação, Recrutamento
e Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI).
1.2. A estimativa referida no Anexo I constitui-se uma mera previsão dimensionada, não estando o
Sistema FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI), obrigadas a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo à
licitante o direito de pleitear qualquer tipo de reparação. Em decorrência o Sistema FIEPE se reserva
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 Sistema FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI).
1.4 Os Departamentos Regionais do Sistema FIEPE 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 Sistema FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI).
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.
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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.
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 Sistema FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI) 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 Sistema FIEPE 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
Sistema FIEPE.
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 CONJUNTO Nº 006/2018
Nome (identificação do Licitante)
Telefone
CNPJ
E-mail
ENVELOPE 02 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO”
PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO CONJUNTO Nº 006/2018
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° 006/2018, 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:
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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 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 e demais especificações pertinentes, na forma
do Anexo I do presente edital, que deverá ser apresentada junto a Proposta de Preços.
c) O prazo de validade das propostas que não poderá ser inferior a 120 (cento e vinte) dias,
contados da data da abertura das mesmas.
d) Apresentar menor percentual em relação a remuneração dos cargos a serem selecionados,
levando em consideração a relação dos cargos constantes do presente termo, em
conformidade com o Anexo I deste Edital.
e) O prazo entre a entrega da vaga e a apresentação do resultado final de seleção deverá ser
menor ou igual a 30 (Trinta) dias corridos para as seleções do SESI/SENAI e 20 (vinte dias)
corridos para as seleções da FIEPE/IEL, contados a partir do recebimento da solicitação do
serviço.
f) Declarações constantes dos Anexos XIII e XIV.
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
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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;
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 CONJUNTO – 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. Comprovação da licitante de ter prestado, a qualquer tempo, ou estar prestando serviço similar
com o objeto desta licitação, compatíveis em características, quantidades e prazos, através de
declaração e/ou atestado.
8.4.1.1 O atestado e/ou declaração de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito
público ou privado de clientes que possuam em seu quadro um número igual ou superior a 1000
colaboradores (Sistema FIEPE possui em torno de 2000 colaboradores), certificando que a empresa
realizou atividades compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória, para
cargos de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, incluindo PCD – Pessoas com Deficiência,
com no mínimo 100 (cem) candidatos inscritos, as declarações deverão ser detalhadas e com
assinatura reconhecida em cartório.
8.4.2 Apresentar em seu quadro, pelo menos 03 (três) colaboradores com mais de 5 (cinco) anos de
experiência na área de Recursos Humanos. Os licitantes deverão comprovar que estes colaboradores
possuem vínculo empregatício com a empresa como sócio diretor, contratado pelo regime CLT ou
prestador de serviço por meio de cópia da “Ficha ou livro de empregado”, ou cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social – CTPS com a guia de recolhimento do GFIP com RE (Relação de
Empregados) do funcionário; a participação societária através de cópia do contrato social
devidamente arquivado na Junta Comercial competente e o diretor de sociedade por ata de eleição
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também devidamente arquivada na Junta Comercial; ou contrato de prestação de serviços legalmente
estabelecido.
8.4.3 Qualquer informação incompleta poderá ser diligenciada pela Comissão e caso não seja
constatado os dados necessários e/ou informações 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.
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.
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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 Sistema FIEPE, 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.
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 PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE ofertado.
9.5.1. A Classificação de apenas 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 PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE, 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
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lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de MENOR PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE.
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 PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE.
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 PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE.
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 PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE,
proceder-se-á a imediata abertura do envelope de habilitação do licitante que, na ordem crescente de
MENOR PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE, 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.
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 PERCENTUAL GLOBAL
POR LOTE, 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.
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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/DR-PE, 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.
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 Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente ao processo seletivo realizado para a
vaga trabalhada em até 30 dias após admissão do candidato classificado para ocupar a vaga em
questão.
13.1.1 O pagamento será efetuado após a realização de cada processo seletivo, conforme entrega
dos relatórios parcial e final, acompanhados da nota fiscal correspondente, assim como toda
documentação referente ao processo seletivo concluído (listas de presença, provas, currículos,
formulários avaliativos, análise quantitativa com lista de classificação final, etc., conforme modelo a
ser fornecido pela contratante).
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13.2 Os pagamentos por parte do SENAI serão realizados após a apresentação da nota fiscal no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega da fatura referente a Prestação de
serviço constante do Anexo I, deste Edital.
13.2.1. O SENAI/PE só receberá (ão) as NOTAS FISCAIS de serviços até o dia 20 de cada mês. Os
serviços prestados após o dia 20 deverão ser faturados a partir do 1º dia do mês subseqüente.
13.3. Os pagamentos por parte do SESI serão processados no dia 25 de cada mês ou no próximo dia
útil para as notas faturadas e entregues entre os dias 1 e 15 de cada mês, e no dia 10 ou no próximo
dia útil do mês subsequente, para as notas faturadas e entregues entre os dias 16 e 30 de cada mês.
13.4. Para fins de pagamento e no decorrer da execução contratual, o contratado deverá manter as
condições de habilitação exigidas em edital sob pena da aplicação das penalidades previstas no
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI, podendo resultar na rescisão contratual,
caso a empresa permanece inadimplente.
13.4.1. 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.
15.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao Sistema
FIEPE, 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.
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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 Sistema FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI) 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.
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
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

I
II
III
IV
V

–
–
–
–
–

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO;
TABELA DE INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO;
RESULTADO DE SELEÇÃO;
SOLICITAÇÃO DE PESSOAL – SP;
FORMULÁRIO DA ENTREVISTA;
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VI –
FICHA DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO;
VII –
CRIVO DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO;
VIII –
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA DINÂMICA DE GRUPO;
IX –
CRIVO DA AVALIAÇÃO DIDÁTICO – PEDAGÓGICA;
X –
PARECER AVALIATIVO;
XI –
ANÁLISE QUANTITATIVA;
XII –
MODELO DE CREDENCIAMENTO / CARTA DE REPRESENTAÇÃO;
XIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E
DISPOSIÇÕES DO EDITAL;
ANEXO XIV –
DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS;
DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR;
ANEXO XV –
ANEXO XVI –
DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO
SOCIETÁRIO
DIRIGENTES
OU
EMPREGADOS
DO
SISTEMA
FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI);
ANEXO XVII –
MODELO DA MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO;
MODELO DA MINUTA DE CONTRATO;
ANEXO XVIII –
ANEXO XIX –
MODELO PROPOSTA; e
ANEXO XX –
PROTOCOLO DE RETIRADA DE ETIDAL DO SITE.

ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

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) 3202.9366 ou (81) 32029377 e pelos e-mails: licitação.dlc@pe.senai.br.
Recife, 30 de novembro 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. Objetivo
Estabelecer as condições mínimas para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de Publicação, Recrutamento e Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE
(FIEPE/IEL/SESI/SENAI), para cargos de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, estagiários
e autônomos, incluindo PCD – Pessoas com Deficiência.
A empresa a ser contratada fará, sob demanda, a realização da seleção de pessoal externo e interno
para o Sistema FIEPE, objetivando o preenchimento de vagas por ventura existentes no quadro
efetivo de pessoal do Sistema FIEPE.
O processo seletivo deverá seguir o modelo de gestão por competências, visando contratar pessoas
com o perfil previamente definido pela contratante para cada cargo e função, capazes de
desempenhar determinada atividade com eficácia, em qualquer situação.
Os serviços deverão ser prestados em consonância com as Políticas e Procedimento Operacional de
Recrutamento e Seleção de Pessoas, utilizado pelo Sistema FIEPE.
Os serviços objeto deste Termo de Referência serão prestados pela empresa contratada quando
solicitados pelo contratante, tendo em vista que o processo seletivo de pessoal poderá ser realizado
pelo Sistema FIEPE, quando o contratante entender conveniente.
2. Justificativa
A contratação de empresa especializada é necessária em razão do volume de processos seletivos
realizados pelo Sistema FIEPE, indispensáveis para garantir o número de colaboradores suficientes
nas atividades das áreas meio e fim, visando ao atingimento de metas constantes no planejamento
da Instituição.
3. Qualificação Técnica do Contratado
É necessário que o contratado apresente atestado/declaração de capacidade técnica, expedidos por
pessoa jurídica de direito público ou privado de clientes que possuam em seu quadro um número
igual ou superior a 1000 colaboradores (o Sistema FIEPE possui em torno de 2000 colaboradores),
certificando que a empresa realizou atividades compatíveis com o objeto deste Termo de Referência,
de forma satisfatória, para cargos de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, incluindo PCD –
Pessoas com Deficiência, com no mínimo 100 (cem) candidatos inscritos, as declarações deverão ser
detalhadas e com assinatura reconhecida em cartório.
Apresentar em seu quadro, pelo menos 03 colaboradores com mais de 5 anos de experiência na área
de Recursos Humanos. Os licitantes deverão comprovar que estes colaboradores possuem vínculo
empregatício com a empresa como sócio diretor, contratado pelo regime CLT ou prestador de serviço
por meio de cópia da “Ficha ou livro de empregado”, ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social – CTPS com a guia de recolhimento do GFIP com RE (Relação de Empregados) do
funcionário; a participação societária através de cópia do contrato social devidamente arquivado na
Junta Comercial competente e o diretor de sociedade por ata de eleição também devidamente
arquivada na Junta Comercial; ou contrato de prestação de serviços legalmente estabelecido.
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O vencedor do certame deverá apresentar na Região Metropolitana de Recife, a infraestrutura
adequada para atender ao público e realizar a aplicação das etapas previstas no Anexo II do Edital,
para a aprovação do Sistema FIEPE. No caso da não aprovação, o licitante poderá propor um outro
local onde realizará as etapas da seleção e não sendo acatado, será convocado o próximo licitante
na ordem de classificação das propostas.

4. Abrangência
Os candidatos selecionados poderão exercer suas atividades nas Unidades do Sistema FIEPE abaixo
indicadas.
As unidades que necessitarem utilizar dos serviços de Recrutamento e Seleção de pessoal deverão
arcar com os custos dos processos, utilizando de seus próprios recursos.
A tabela abaixo lista todas as Unidades do Sistema FIEPE, com seus respectivos endereços e
distâncias, a partir do Departamento Regional do SENAI.
REGIÃO METROPOLITANA
Unidade

Endereço

Cidade

Distância em km
partindo de Recife*

Departamento Regional do
SENAI – Sede
Escola Técnica SENAI
Santo Amaro + Faculdade
SENAI + Instituto SENAI de
Inovação – ISI TIC´s

Rua Frei Cassimiro, 88, Santo
Amaro

Recife – PE

-

Av. Norte Miguel Arraes de
Alencar, 539, Santo Amaro

Recife – PE

**

Av Cruz Cabugá, 767, Santo
Amaro.

Recife-PE

***

Sedes - SESI e FIEPE Casa da Indústria.

REGIÃO METROPOLITANA
Cidade

Distância em km
partindo de Recife*

Recife – PE

3,6

Recife – PE

10,1

Rod. BR 101 Norte, Km 52,3,
Paratibe.

Paulista – PE

17,1

Antiga PE 28, s/n, Jardim Santo
Inácio.

Cabo de Santo
Agostinho – PE

43,9

Rua Alberto Barreto, 74, Centro.

Jaboatão dos
Guararapes

28

Rodovia PE 62, S/N, Flecheiras.

Goiana – PE

67

Rio Formoso-PE

79,2

Cabo de Santo
Agostinho-PE

33

Camaragibe -PE

12

Recife-PE
Escada-PE

1,8
52

Unidade

Endereço

Escola Técnica SENAI
Água Fria
Escola Técnica SENAI
Areias
Escola Técnica SENAI
Paulista + IST Meio
Ambiente
Escola Técnica SENAI
Cabo + IST Automotiva e
Metalmecânica
Escola Técnica SENAI
Jaboatão
Escola Técnica SENAI
Goiana

Rua Japaranduba, 98, Água
Fria.
Av. Dr. José Rufino, 1099,
Areias.

Hotel SESI Tamandaré
SESI Cabo de Santo
Agostinho
SESI Camaragibe
SESI Clínica
SESI Escada

Rua Rômulo Gomes de Mattos,
s/n, Loteamento Luiziana II,
Centro.
Rodovia BR 101 - Sul KM 36,
34700, Centro.
Rua Severino Santos, 343, Vila
da Fábrica.
Rua 48, 515, Espinheiro.
Rua Visconde de Utinga, s/n,
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SESI Goiana
SESI Ibura
SESI Jaboatão dos
Guararapes
SESI Moreno
SESI Mustardinha
SESI Paulista
SESI Vasco da Gama

Centro.
Rua do Poço do Rei, s/n,
Centro.
Av. Ministro Oliveira Salazar,
228, Ibura.

Goiana - PE

56

Recife-PE

9,5

Jaboatão dos
Guararapes-PE

17

Moreno -PE

25

Recife-PE

4,9

Paulista-PE

12

Recife-PE

5,7

Endereço

Cidade

Distância em km
partindo de Recife*

Rua Padre Félix Barreto, 79.

Caruaru - PE

122,8

Rua Barão de Lucena, 251,
Centro.
Av. Cleto Campelo, 2713,
Centro.
Rua Major Mário Portela, 279,
Bongi.
Rua São Pedro,2800,Arthur
Lundgren I.
Rua Vasco da Gama, 145,
Vasco da Gama.
AGRESTE

Unidade
FIEPE - Unidade
Regional Agreste
Escola Técnica SENAI
Caruaru
Escola Técnica SENAI
Santa Cruz
Escola Técnica SENAI
Garanhuns
SESI Belo Jardim
SESI Caruaru

Rua João Gomes Pontes, 166,
Kennedy
Rua Pedro Teodoro Aragão, 15,
Nova Santa Cruz

Caruaru – PE

140

Santa Cruz do
Capibaribe – PE

196

Av. Sátiro Ivo, 1011, Magano

Garanhuns – PE

236

Belo Jardim-PE

171,6

Caruaru-PE

124,6

Cidade

Distância em km
partindo de Recife*

Petrolina-PE

635,6

Araripina–PE

687

Rua Coronel Antônio, 120, Boa
Vista
Rua São Vicente Ferrer, s/n,
Boa Vista II.
SERTÃO

Unidade

Endereço

FIEPE - Unidade
Regional Sertão do
São Francisco
FIEPE - Unidade
Regional Sertão do
Araripe
Escola Técnica SENAI
Petrolina
Escola Técnica SENAI
Araripina

Avenida 31 de março, s/nº,
Térreo, Centro de Convenções,
Centro.
Via Vicinal, Km 2, s/n, Vila
Santa Maria -

SESI Araripina
SESI Petrolina

Av. Monsenhor Ângelo
Sampaio, 267, Areia Branca
Via Vicinal, Km 2, s/n, Vila
Santa Maria
Estrada Araripina-Gergelim, s/n,
KM-02, Vila Stª Maria

Petrolina – PE

708

Araripina – PE

682

Araripina-PE

620

Parque Municipal, 01, Centro.

Petrolina-PE

636

5. Serviço Contratado
A empresa contratada será responsável pela realização integral do processo seletivo (etapas
comportamental e técnica) dos cargos de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, estagiários
e autônomos, incluindo PCD – Pessoas com Deficiência, conforme tabela anexa de instrumentos
avaliativos obrigatórios por cargo. Também será responsável por apresentar para a contratante os
candidatos aptos para aplicação da etapa prática, quando for necessário.
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6. Prazo de Entrega
O prazo entre a entrega da vaga e a apresentação do resultado final de seleção deverá ser menor ou
igual a 30 (Trinta) dias corridos para as seleções do SESI/SENAI e 20 (vinte dias) corridos para as
seleções da FIEPE/IEL, contados a partir do recebimento da solicitação do serviço.
7. Julgamento da proposta vencedora e preço
A vencedora do certame será a licitante que apresentar o percentual mais vantajoso para o Sistema
FIEPE, ou seja, o menor percentual em relação a remuneração do cargo a ser selecionado, levando
em consideração a relação dos cargos constantes do presente termo, tomando-se como referência o
MENOR PERCENTUAL GLOBAL POR LOTE. Declarado vencedor, o Sistema FIEPE irá registrar os
percentuais ofertados em Ata de Registro de Preços, por um período de um ano, podendo ser
renovado por igual período em conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos do
SENAI/SESI. Ressalta-se que os integrantes do sistema S poderão solicitar adesão à referida Ata.
Exemplificativamente:
Licitante Número 01
LOTE

ITEM

REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS
A SEREM SELECIONADOS (R$)

PERCENTUAL

VALOR EM
R$

Até 1.500,00

100%

1.500,00

Até 3.000,00

70%

2.100,00

Até 5.000,00

70%

3.500,00

Até 8.500,00

70%

5.950,00

Acima de 8.500,00

70%

5.950,00

XXXXXXXXXXXX

19.000,00

REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS
A SEREM SELECIONADOS (R$)

PERCENTUAL

VALOR EM
R$

Até 1.500,00

50%

750,00

Até 3.000,00

50%

1.500,00

Até 5.000,00

50%

2.500,00

Até 8.500,00

50%

4.250,00

Acima de 8.500,00

50%

4.250,00

XXXXXXXXXXXX

13.250,00

1
2
1

3
4
5
VALOR TOTAL

Licitante Número 02
LOTE

ITEM

1
2
1

3
4
5
VALOR TOTAL

15

No exemplo acima, o Licitante Número 02, seria declarado vencedor por ter apresentado em
sua proposta os percentuais mais vantajosos para o Sistema FIEPE, sendo registrado em ata o
percentual de 50% para cada item. O Sistema FIEPE esclarece que o percentual poderá ser
superior a 100% em relação ao valor do cargo que será selecionado.

8. Condições de Pagamento
O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente ao processo seletivo realizado para a
vaga trabalhada em até 30 dias após admissão do candidato classificado para ocupar a vaga em
questão e demais condições estabelecidas no item 13 do Edital.
O pagamento será efetuado após a realização de cada processo seletivo, conforme entrega dos
relatórios parcial e final, acompanhados da nota fiscal correspondente, assim como toda
documentação referente ao processo seletivo concluído (listas de presença, provas, currículos,
formulários avaliativos, análise quantitativa com lista de classificação final, etc., conforme modelo a
ser fornecido pela contratante).
9. Escopo do Trabalho
A empresa contratada deverá disponibilizar o status do andamento dos processos, via WEB (e-mail),
para o acompanhamento da entidade contratante de todas as etapas dos processos seletivos.
9.1 Etapas do Processo Seletivo
a) Publicação do processo seletivo – Obrigação da Contratada
É da responsabilidade da contratada a publicação das regras do processo seletivo (modelo a ser
fornecido pela contratante) em jornal de grande circulação e em redes sociais, que deverá ser
divulgado pela contratada com a logomarca da contratante, também através do seu endereço
eletrônico. As publicações deverão seguir o padrão informado pela contratante e aprovadas pela
mesma. Todos os custos necessários para a execução do processo seletivo, inclusive com
publicação, deverão estar inclusos na proposta financeira, devendo a licitante considerar no momento
de ofertar o percentual de desconto.
As regras da seleção deverão ser veiculadas pela contratada em endereço eletrônico da mesma,
conforme padrões estabelecidos pela contratante. Do mesmo modo, será veiculado pelo Sistema
FIEPE através da Intranet, endereço eletrônico, redes sociais e demais meios que considerar
necessários.
b) Recrutamento de Pessoal – Obrigações da Contratada
Os currículos dos candidatos deverão ser recebidos através dos meios citados nas regras do
processo seletivo, dentro do prazo estabelecido, em meio físico ou eletrônico (preferencialmente
eletrônico).
Quando o currículo for entregue em meio físico, deve ser datado e assinado pelo candidato e quando
for utilizado o meio eletrônico – e-mail, deverá ser impresso e anexado ao currículo o comprovante de
recebimento do e-mail. Quando for utilizado o meio eletrônico – endereço eletrônico, deverá ser
impressa lista de candidatos inscritos através desse meio, que deverá constar da documentação do
processo seletivo, e os currículos deverão ser impressos individualmente.
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A empresa contratada deve realizar o processo de recrutamento com base no perfil e encomenda
realizada pela contratante mediante entrega da Solicitação de Pessoal (SP) com as especificações de
cada vaga.
c) Seleção de Pessoal – Obrigações da Contratada
As etapas de seleção poderão ser realizadas nas instalações do Sistema FIEPE, mediante consulta
de disponibilidade para Recife e Região Metropolitana ou Unidades do Agreste e Sertão. As etapas
de seleção poderão também ser realizadas em espaço da contratada (preferencialmente).
Quando a seleção exigir deslocamento do profissional da empresa contratada, as despesas com
transporte, hospedagem e alimentação, serão custeadas integralmente pela contratada.
Todo o material decorrente dos processos de seleção (instrumentos tais como: redação, avaliações
técnicas / teóricas e práticas) e demais evidências da seleção (Edital, listas de presença, formulários,
etc.) deverão ser disponibilizados para a Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas.
Todo o material utilizado nos processos de seleção (cópias, testes, avaliações, canetas, lápis, dentre
outros), deverão ser de responsabilidade da empresa contratada.

d) Procedimento do Processo Seletivo – Obrigações da Contratada
A Empresa contratada deverá realizar o processo seletivo seguindo os procedimentos da contratante,
detalhados a seguir:
1.Ampla divulgação, através de endereço eletrônico, dos inscritos no processo seletivo, com
informação de datas, horários e locais de realização das etapas da seleção;
2.A análise curricular deverá ser feita com base estritamente nos requisitos divulgados no perfil
de cada vaga, através do formulário de Solicitação de Pessoal; deverão constar no dossiê do
processo seletivo entregue à Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas apenas os
currículos triados como dentro do perfil e convocados a participar do processo seletivo;
3.Na data agendada para comparecimento, todos os candidatos deverão preencher a Ficha de
Inscrição no Processo Seletivo;
4.Consultar e utilizar os instrumentos e técnicas definidos para cada cargo/função, conforme
Tabela de Instrumentos e Técnicas de Avaliação;
5.Iniciar a avaliação dos candidatos, adotando instrumentos de avaliação, a depender do
cargo/função, conforme modelos dos formulários de registro de cada instrumento, conforme
anexos;
6.Elaborar lista de participação a ser assinada por cada candidato, para cada etapa realizada;
7.Analisar e corrigir os instrumentos aplicados em parceria com os avaliadores técnicos, emitindo
notas ou conceitos, com base nos critérios de Avaliação, constantes nos formulários que
seguem anexos, na Tabela de Instrumentos e Técnicas de Avaliação e na planilha de Análise
Quantitativa;
8.Todas as correções de provas / testes deverão ter notas emitidas no próprio formulário, escrito
em caneta, com assinatura e carimbo do corretor (se não tiver carimbo, além da assinatura,
identificar o corretor com o nome completo);
9.Encaminhar para a Gerência de Recursos Humanos todo material do processo seletivo
devidamente organizado (fichas, documentos, testes, termos de compromisso, listas de
participação, comprovantes de convocação dos candidatos, pareceres avaliativos de todos os
candidatos, resultado da seleção, dentre outros, conforme modelos e forma de organização
do dossiê de seleção, constantes nos anexos, para que a contratante emita o resultado da
seleção.
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10. Regras de Avaliação – Obrigação da Contratada
Todos os instrumentos de avaliação assumem caráter eliminatório e/ou classificatório, conforme
descrito no Edital / Regulamento do Processo Seletivo.
Será desclassificado do processo seletivo o candidato que atingir pontuação menor que 6 (seis) em
qualquer etapa classificatória ou conceito inapto nas etapas eliminatórias.
11. Instrumentos de Avaliação a serem utilizados pela Contratada
A empresa contratada deverá seguir os parâmetros de avaliação e critérios fornecidos pelo Sistema.
ETAPA: PROVA TEÓRICA – de caráter eliminatório e classificatório – peso 2 (dois) (todos os cargos
com exceção para docentes e instrutores) e 2,5 (dois e meio) (docentes e instrutores). – Obrigatória
para todas as vagas.
Tem como objetivo avaliar conhecimentos específicos (teóricos) relativos ao cargo a ser selecionado,
de acordo com o conteúdo programático informado no Edital de seleção fornecido ao candidato.
As avaliações teóricas deverão ser, preferencialmente, objetivas, de múltipla escolha, com 5 (cinco)
opções de resposta (de “a” a “e”, por exemplo). Em casos específicos, poderá ser realizada avaliação
subjetiva ou mista (objetiva e subjetiva). As questões subjetivas serão corrigidas por profissionais
devidamente habilitados.
A nota de cada candidato na prova teórica deverá constar escrita na própria prova, de caneta, com
identificação da pessoa que corrigiu (assinatura e carimbo. Se não tiver carimbo, assinatura e nome
completo).
ETAPA: REDAÇÃO – de caráter eliminatório e classificatório – peso 1 (um) (todos os cargos com
exceção de docentes e instrutores) e 2 (dois) (docentes e instrutores). – Verificar Tabela de
Instrumentos e Técnicas de Avaliação, para identificar os cargos que deverão ter a etapa da redação.
A redação exigirá do candidato a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo,
sobre um determinado tema. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às seguintes
competências:
1.Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa;
2.Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para
desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo;
3.Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa
de um ponto de vista;
4.Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da
argumentação;
5.Elaborar um fechamento coerente, uma conclusão do que foi abordado.
Será atribuída pontuação ZERO à redação que: não se atenha ao tema proposto; esteja escrita a
lápis, ainda que parcialmente; apresente texto incompreensível ou letra ilegível; esteja escrita em
verso; não tiver no mínimo 20 linhas; não seja respondida na respectiva Folha de Resposta.

ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR – de caráter eliminatório
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Tem como objetivo verificar o atendimento ou não aos pré-requisitos do cargo, relativos à
escolaridade, tempo de experiência, conhecimentos e demais condições, conforme estabelecido no
anúncio da vaga.
Serão habilitados nesta etapa os candidatos com currículos que melhor atendem aos pré-requisitos
exigidos para o cargo. Os candidatos que não apresentarem os pré-requisitos solicitados na
divulgação da vaga serão eliminados automaticamente.

ETAPA: AVALIAÇÃO PRÁTICA – de caráter eliminatório e classificatório – peso 2 (todos os cargos
com exceção de docentes e instrutores) e 3 (três) (docentes e instrutores).
Tem como objetivo avaliar os conhecimentos relativos às situações práticas pertinentes ao cargo.
Quando a Avaliação Prática for composta por Word e Excel, sua nota compreenderá a média
aritmética simples das duas provas. A nota mínima para aprovação em ambas deverá ser 6 (seis)
pontos.
Poderão ser utilizados outros softwares (Autocad, Corel Draw, TOTVS, etc.) de acordo com as
particularidades do cargo, obedecendo a metodologia de classificação.
ETAPA: AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA – de caráter eliminatório e classificatório – peso 2
(apenas para docentes e instrutores).
Tem como objetivo avaliar aspectos relativos a exposição de aula. Avalia, dentre outros, aspectos:
elaboração e execução do plano de aula; condução da aula; domínio do conteúdo; procedimentos e
recursos didáticos; e duração da aula (adequação da carga horária).
Deverá ser conduzida por Analista da contratada, com a participação e avaliação de pelo menos um
profissional da área pedagógica e pelo menos um profissional da área técnica correspondente à área
da vaga a ser selecionada.

ETAPA: ENTREVISTA – de caráter eliminatório – peso 1 (um) oi 2 (dois), a depender do cargo.
A entrevista servirá para aprofundar informações a respeito do candidato, tais como: competências
técnicas, competências comportamentais e aspectos gerais inerentes ao perfil da vaga. Poderão ser
aplicados um ou mais testes psicológicos, que serão utilizados como instrumentos de apoio a
entrevista e apoio à emissão do Parecer Avaliativo a ser emitido pela contratada.
12. Principais Entregas
I - Análise Quantitativa da Seleção
Apresentação da Análise Quantitativa da Seleção, através dos formulários fornecidos pela Unidade
Compartilhada de Gestão de Pessoas, com os resultados das etapas aplicadas por ordem de
classificação decrescente dos candidatos.
II - Análise Qualitativa da Seleção
Apresentação de relatório final e laudo individual de cada candidato, com síntese das etapas do
processo, concedendo a aptidão ou não ao candidato. Pareceres avaliativos de todos os participantes
– aptos e inaptos.
III – Resultado Final / Ranking de Classificação
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Apresentar à Unidade Compartilhada de Gestão de Pessoas o resultado final do processo,
juntamente com o material aplicado aos candidatos na seleção, constando: Ficha de Inscrição,
Currículo dos candidatos, Avaliações aplicadas, Comprovação de Formação Acadêmica e
Comprovação de experiência.
13. Diretrizes Básicas – Obrigação da contratada
A Empresa contratada, no cumprimento do objeto contratual, deve seguir os procedimentos
constantes neste Termo de Referência e modelos em anexo.

14. Considerações Gerais
I - O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente à vaga trabalhada, após a admissão do
candidato indicado para ocupar a vaga em questão.
II - A Empresa contratada realizará processos seletivos para os cargos de Nível Fundamental, Médio,
Técnico e Superior, incluindo Pessoas com deficiência – PCD, apontando para a contratante,
candidatos considerados aptos e a respectiva classificação nos casos da finalização do processo
seletivo.
III - Caso o recém-admitido não seja efetivado após o período de Experiência (90 dias), é de inteira
responsabilidade da contratada a reposição da vaga sem ônus para a empresa contratante, tendo em
vista que o pagamento já foi realizado com relação ao candidato anteriormente encaminhado.
IV - O processo seletivo será conduzido pela empresa contratada e acompanhado pela Unidade
Compartilhada de Gestão de Pessoas.

V – O processo seletivo para os cargos referentes à FIEPE e ao IEL bem como a seleção para
Gestores, quando ocorrerem, poderão ser simplificados, contendo no mínimo: Triagem de
Currículo, Avaliação Teórica e Entrevista, não havendo a obrigatoriedade das demais etapas
constantes do Anexo II, que deverão ser obrigatórias somente para o SESI e SENAI.
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RELAÇÃO DE CARGOS
RELAÇÃO DE CARGOS – SENAI/PE
CARGOS
Auxiliar de Serviços de Apoio
Vigilante, Porteiro

Telefonista

Operador de Tele atendimento

Motorista

Assistente de Apoio a Pesquisa, Auxiliar de Manutenção

Assistente Administrativo, Assistente de Manutenção
Técnico de Laboratório, Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em
Segurança do Trabalho
Instrutor de Educação Básica I, Intérprete de Libras

Docente de Educação Básica I

Docente de Educação Básica II

Revisor de Texto

Docente Assistente

Agente de Mercado, Analista de Administração, Analista de Comunicação, Analista de
Informação e Documentação, Analista de Informática, Analista de Laboratório, Assessor
Jurídico, Desenvolvedor de Inovação e Tecnologia

Analista de Educação Profissional, Analista de Planej. Pesq. e Estatística, Consultor de
Empresas, Consultor de Segurança Empresarial, Docente
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Pesquisador Industrial , Pesquisador Sênior

Analista de Projeto e Manutenção Predial

Docente de Educação Superior

Médico do Trabalho - 15h semanais
Engenheiro

RELAÇÃO DE CARGOS – SESI/PE
CARGOS
Auxiliar de Serviços Gerais
Porteiro, Auxiliar de Cozinha, Artífice, Camareiro
Assistente Administrativo, Assistente de Administração de Pessoal, Assistente de
Compras, Assistente de Sala de Aula, Assistente em Saúde Bucal, Recepcionista
Cozinheiro, Ator, Telefonista, Vigilante, Motorista, Eletricista, Operador de Equipamentos,
Instrutor
Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, Instrutor Técnico, Técnico em
Administração de Pessoal, Técnico em Analise Clínica, Técnico em Citopatologia, Técnico
em Contabilidade, Técnico em Administração, Técnico Eletricista, Técnico Enfermagem,
Técnico em Higiene Dental, Técnico em Massoterapia, Técnico em Edificações, Técnico
em Refrigeração e Climatização
Técnico em Informática

Administrador Escolar, Advogado, Agente de Negócios, Analista Administrativo, Analista
de Administração de Pessoal, Analista de Arrecadação, Analista Contábil e Financeiro,
Analista de Contratos, Analista de Compras, Analista de Comunicação, Analista de
Custos, Analista de Mídia Social, Analista de Designer, Analista de Eventos, Analista de
Infraestrutura, Analista de Inteligência de Mercado, Analista de Laboratório, Analista de
Lazer, Analista de Licitação, Analista de Patrimônio, Analista de Planejamento, Analista de
Produto, Analista de Projetos, Analista de Qualidade, Analista de RH, Analista de
Relações com o Mercado, Analista de Responsabilidade Social, Analista de Sistemas,
Assessor de Diretoria, Assessor Técnico, Analista de Transporte, Auditor, Bibliotecário,
Biomédico, Consultor de Negócios, Economista, Enfermeiro, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Instrutor Profissional, Jornalista, Nutricionista, Psicólogo, Secretária
Executiva, Supervisor de Segurança, Supervisor Pedagógico
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Odontólogo
Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Arquiteto
Médico, Médico do Trabalho
Coordenador

RELAÇÃO DE CARGOS – FIEPE/IEL
CARGOS
AUXILIAR OPERACIONAL
ASSISTENTE I
ANALISTA JUNIOR
ASSISTENTE II
ANALISTA JUNIOR
ANALISTA PLENO
ANALISTA PLENO
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA
OBS:
1.A relação de cargos e salários constitui uma referência para fim de subsidiar o licitante na
preparação de sua proposta, ficando esclarecido que estes valores são atualizados anualmente,
de acordo com o dissídio coletivo do Sistema FIEPE.
2.O Sistema FIEPE esclarece que poderá ocorrer a necessidade de selecionar outros cargos não
previstos no presente anexo, cujo trabalho de seleção será remunerado de acordo com
percentual ofertado para a faixa salarial correspondente.
3.Os cargos/salários referentes às unidades compartilhadas (FIEPE/IEL/SESI/SENAI) estão inclusos
na prestação do serviço.
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ANEXO II

INSTRUMENTOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO

CARGO E/OU FUNÇÃO

PUBLICAÇÃO

TRIAGEM DE
CURRÍCULOS

GERENTE

X

X

ASSESSOR DIRETORIA
ADM. ESCOLAR
ANALISTA
ADMINISTRATIVO

X
X
X

X
X
X

ANALISTA DE
LICITAÇÃO

X

ANALISTA DE
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL

X

ANALISTA DE
ARRECADAÇÃO
ANALISTA DE
COMPRAS
ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO
ANALISTA DE
EVENTOS
ANALISTA DE
LABORATÓRIO
ANALISTA DE
PRODUTO
ANALISTA DE
QUALIDADE
ANALISTA DE
RELAÇÕES COM O
MERCADO
ANALISTA DE
PATRIMÔNIO
ANALISTA DE
SISTEMAS
AGENTE NEGÓCIOS
ADVOGADO
ANALISTA CONTÁBIL E
FINANCEIRO
ANALISTA DE CUSTOS
ANALISTA DE LAZER
ANALISTA DE
PLANEJAMENTO
ANALISTA DE
RECURSOS HUMANOS
ANALISTA DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
NUTRICIONISTA
AUDITOR
BIBLIOTECÁRIO
CORDENADOR
ECONOMISTA
ENFERMEIRO
FONOAUDIÓLOGO
INSTRUTOR
PROFISSIONAL
JORNALISTA
PSICÓLOGO
SECRETÁRIA
EXECUTIVA
ARQUITETO
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA TRAB.
FISIOTERAPEUTA
MÉDICO
ODONTÓLOGO
PROFESSOR
SUPERVISOR
PEDAGÓGICO
DESENHISTA
PROJETISTA
INSTRUTOR TÉCNICO
TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO DE
PESSOAL

X

AVALIAÇÃO
TEÓRICA

REDAÇÃO*

DINÂMICA*
DE GRUPO

AVALIAÇÃO
PRÁTICA

AVALIAÇÃO
DIDÁTICOPEDAGÓGICA

ENTREVISTA

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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X
X

TÉCNICO DE ANÁLISE
CLÍNICA
TÉCNICO EM
CITOPALOTOGIA
TÉCNICO EM
CONTABILIDADE
TÉCNICO EM
ELETRICISTA
TÉCNICO EM
ENFERMAGEM
TÉCNICO EM SAÚDE
BUCAL
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA
TÉCNICO EM
MASSOTERAPIA
TÉCNICO EM
SEGURANÇA
TRABALHO
TÉCNICO EM
RADIOLOGIA
ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO
ASSIST.
ADMINISTRATIVO
PESSOAL
ASSISTENTE EM
SAÚDE BUCAL
ASSISTENTE DE
COMPRAS
FISCAL DE
SEGURANÇA
IMUNIZADOR
RECEPCIONISTA
ATOR
COZINHEIRO
ELETRICISTA
INSTRUTOR
OPERADOR DE
EQUIPAMENTOS
RECREADOR
MOTORISTA
TELEFONISTA
VIGILANTE
ARTÍFICE
AUXILIAR DE COZINHA
CAMAREIRA
PORTEIRO
AUXILIAR DE
SERVIÇOS

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
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ANEXO III
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ANEXO IV
SOLICITAÇÃO DE PESSOAL - SP

DADOS DA VAGA
Unidade de Lotação/ Diretoria:

Nº / Ano:

Cargo:

Função (se houver):

Jornada de Trabalho:
Horário de Trabalho:
( ) 8h diárias ( ) 4h diárias
( ) 6h diárias ( ) Por escala ( ) Outros:_______.
____:____ às ____:____ e ____:____ às ____:____.
TIPO DE CONTRATO:
( ) Contrato por Tempo Indeterminado (Experiência – 45 dias + 45 dias)
( ) Contrato por Tempo Determinado (indicar período) _____/_____ /_____ a _____/_____/_____.
TIPO DE RECRUTAMENTO:
( ) Misto – Externo + Interno (

Previsão para início das atividades: mês / ano
) Interno (justificar)
JUSTIFICATIVA DA SOLICITAÇÃO

( ) Substituição – Nome do(a) colaborador(a):
Cargo e data de afastamento:
Motivo: ( ) Desligamento
( ) Mudança de Cargo
( ) Aumento de Quadro
Justificativa:

( ) Transferência

PERFIL PROFISSIONAL
Escolaridade: ( ) Ensino Fundamental ( ) Ens. Médio
FORMAÇÃO ACADÊMICA (nome do(s) curso(s)):
( ) Curso Superior ( ) Especialização ( )Mestrado/Doutorado
ÁREA DE ATUAÇÃO:
PRINCIPAIS ATIVIDADES e/ou RESPONSABILIDADES:

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E COMPORTAMENTAIS PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO (Ver Book de Competências):

INFORMAÇÕES ADICIONAIS (Experiência, disponibilidade para viagens, etc.):

DATA:

DATA:

____ / ____ /____

SOLICITANTE (Ass. e carimbo)

___________________
GESTÃO DE RH
____/____/____

____ / ____ /___

________________________
DIRETOR(A) RESPONSÁVEL
____/____/____

VISTO DO ANALISTA - RH (Ass. e
carimbo)

_________________________
DIRETOR(A) REG./SUPERINT.
____/____/____
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ANEXO V
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ANEXO VI - FRENTE
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO
NO PROCESSO SELETIVO
DADOS PESSOAIS
Assinale a opção do tipo de contrato que está concorrendo: ( ) Indeterminado
( ) Determinado
Cargo/Área Pretendida:
Data da publicação / Nº do edital / jornal:
Código da vaga:

Município:

Nome:
Estado civil:

Data de
nascimento

Nº de Filhos:

Naturalidade:

____/____/___
CPF:

Estado:

RG:

CTPS nº / Série:

PIS/PASEP/NIT:

Endereço:

Nº:

Bairro:

Complemento:

Cidade:

E-mail:

CEP:
Telefone para contato:

FORMAÇÃO ACADÊMICA
Ensino Fundamental

(

) Completo

(

) Cursando

Ensino Médio:

(

) Completo

(

) Cursando ____ ano

Técnico (especificar):

(

) Completo

(

) Cursando ____ período

Graduação (especificar):

(

) Completo

(

) Cursando ____ período

Pós-graduação latu senso (especificar):

(

) Completo

(

) Cursando

Mestrado (especificar):

(

) Completo

(

) Cursando

Doutorado (especificar):

(

) Completo

(

) Cursando

Essa é sua primeira experiência profissional? (
trabalhou.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
) SIM ( ) NÃO Mencione abaixo a(s) última(s) empresa(s) na(s) qual(is)

Nome da Empresa

Cargo

Como você ficou sabendo da vaga?
( ) Jornal
( ) Site do SENAI
( ) Carta
É ex-aluno SENAI? (

) Não (

Período

(
(
(
(

Gestor
imediato

Telefone

) Radio
) Televisão
) Outro Site
) Outros _______________________________________

) Sim/especificar a escola e curso_________________________________

Portador de Necessidades Especiais? ( ) Não

(

) Sim - Qual? _____________________________________

Declaro que as informações aqui prestadas são verdadeiras, completas, e de minha inteira responsabilidade.
Local:
Data: ___/___/___

Assinatura do candidato
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ANEXO VI - VERSO

PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

PARECER COMPORTAMENTAL
AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL:
(

) APTO

(

) INAPTO

COMENTÁRIOS:

Data:
___/___/___
Assinatura do Avaliador
PARECER TÉCNICO
AVALIAÇÃO TÉCNICA:
(

) APTO

(

) INAPTO

COMENTÁRIOS:

Data:
___/___/___
Assinatura do Avaliador
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ANEXO VII

AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO

Nome do Candidato:

Cargo Pretendido:

PONTUAÇÃO
FATORES
2

1,6

1,2

0,8

0,4

0

1.Demonstra domínio da modalidade escrita formal da Língua
Portuguesa. (Pontuação, acentuação, concordância, regência,
flexão verbal, grafia das palavras, etc.)
2.Compreende a proposta de redação e aplica conceitos das várias
áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo.
(Fundamentação teórica, argumentação, apresentação de uma
tese, exposição do tema, etc.).
3.Seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. (Coesão,
ordem lógica, progressão temática, encadeamento das ideias,
relação de sentido entre as partes do texto, adequação do
conteúdo ao mundo real, defesa de ponto de vista, etc.).
4.Demonstra conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários
para a construção da argumentação. (Organização textual,
sequenciação coerente do texto, estruturação dos parágrafos,
interdependência das ideias, etc.)
5.Elabora um correto fechamento de ideias, conclui o texto de forma
coerente. (Conclusão/fechamento da proposta apresentada ao
longo do texto, etc.)
Total de Pontos:

NOME DO AVALIADOR:

ASSINATURA E CARIMBO:

DATA:
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ANEXO VIII

DATA:

AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DE GRUPO

CARGO / FUNÇÃO:

/

/

REGIÃO / MUNICÍPIO:

COMPETÊNCIAS

CANDIDATOS

NOMES
Foco no resultado – busca permanentemente o alcance
de resultados positivos, identificando esforços e ações
responsáveis pela efetiva geração de resultados e
otimizando a aplicação dos recursos, visando a satisfação
do cliente e a produção de resultados efetivos.
Comunicação eficaz – expressa-se de forma clara,
precisa e objetiva, utilizando os recursos mais adequados
para uma boa comunicação, a fim de garantir que a sua
mensagem seja compreendida. Sabe ouvir atentamente e
argumenta com coerência, facilitando a interação entre as
partes.
Perfil inovador – gera ideias úteis e aplicáveis, inovando
ou adaptando soluções para os problemas detectados, de
forma a agilizar ou criar alternativas para aprimorar
processos ou métodos de realização do trabalho.
Trabalho em equipe – desenvolve trabalhos em conjunto,
compartilha propósitos e objetivos comuns, reconhece e
respeita as limitações dos outros, cooperando
mutuamente e demonstrando abertura para novas ideias a
fim de alcançar as metas institucionais.
Liderança – consegue organizar o grupo, tomar à frente
das decisões e propor maneiras de interação que os
demais acatem com naturalidade. Destaca-se diante dos
demais participantes pela forma de agir e atuar de
maneira assertiva.
A - APTO

I - INAPTO

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I

( )A ( )I
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Observações:
NOME DO AVALIADOR:

ASSINATURA DO AVALIADOR:

NOME DO AVALIADOR:

ASSINATURA DO AVALIADOR:
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ANEXO IX
AVALIAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

Data: ___/___/___

Nome do Candidato:

Seleção para:

Área de atuação:

Tema escolhido:
Pontuação
máxima

Aspectos a serem avaliados
Elaboração e execução do plano de aula – adequação do que é proposto no plano de
aula com o que é executado/apresentado.

Pontuação
atribuída

2,0

Pontuação: 0 – 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0 – 1,25 – 1,50 – 1,75 - 2,0
Condução da aula – organização e expressão do pensamento, sequência lógica de ideias,
expressão verbal, vocabulário, postura profissional, clareza e objetividade, segurança na
apresentação, etc.

2,5

Pontuação: 0 – 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0 – 1,25 – 1,50 – 1,75 – 2,0 - 2,25 - 2,5
Domínio do conteúdo – qualidade do conteúdo, capacidade para esclarecer dúvidas, etc.
Pontuação: 0 – 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0 – 1,25 – 1,50 – 1,75 – 2,0 - 2,25 - 2,5 - 2,75 – 3,0 3,25 - 3,5
Procedimentos e recursos didáticos – métodos e técnicas utilizadas, etc.
Pontuação: 0 – 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0

3,5

1,0

Duração da aula (adequação da carga horária)
1,0

Pontuação: 0 – 0,25 - 0,5 - 0,75 – 1,0
TOTAL

10

Avaliador:

Avaliador:

Cargo:

Cargo:

Assinatura:

Assinatura:

Avaliador:

Avaliador:

Cargo:

Cargo:

Assinatura:

Assinatura:
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ANEXO X
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ANEXO XI
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ANEXO XII

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

Sistema

FIEPE

(FIEPE/IEL/SESI/SENAI) praticar todos os atos necessários, relativos ao Pregão Presencial
Conjunto – Sistema de Registro de Preços Nº 006/2018, 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 XIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DISPOSIÇÕES DO EDITAL

(nome da empresa)__________________________________________,
n°___________________,

por

intermédio

Sr(a)_______________________________,

de

portador(a)

seu

inscrito(a)

representante

da

Carteira

no
legal

de

CNPJ
o(a)

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 Conjunto
– Sistema de Registro de Preços Nº 006/2018.

Local,

de

de 2018.

_____________________________
Assinatura
(representante legal)
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ANEXO XIV

DE CL AR AÇ ÃO

(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 XV

DE CL AR AÇ ÃO

DE

M ENO R

_________________, 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 XVI

DECLARAÇÃO DA LICITANTE DE QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO
DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SISTEMA FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI).

(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
SISTEMA FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

(Local e data)

__________________________________
Assinatura do representante legal

41

ANEXO XVII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FIRMADO DE
UM LADO, O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO
REGIONAL
DE
PERNAMBUCO - SESI/DR-PE, O SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DEPARTAMENTO
REGIONAL
DE
PERNAMBUCO - SENAI/DR-PE O INSTITUTO
EUVALDO LODI – IEL – NÚCLEO REGIONAL DE
PERNAMBUCO,
A
FEDERAÇÃO
DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO –
FIEPE
E
A__________________.PELO
___________________ E DO OUTRO LADO
PELA EMPRESA ____________________, NA
FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI, Departamento
Regional de Pernambuco, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criado com permissão do
Decreto-Lei n.º 9.403, de 25 de junho de 1946, regulamentado pelo Decreto n.º 57.375, de 02 de
dezembro de 1965, que tem por finalidade prestar assistência social ao trabalhador industriário, com
sede e foro à Av. Cruz Cabugá, n.º 767, Santo Amaro, nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 03.910.210/0001-05, neste ato representado pelo seu Superintendente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Advogado, residente e
domiciliado nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da
Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente SESI-PE, o SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE
PERNAMBUCO - SENAI/DR/PE, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo DecretoLei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, regulamentado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962,
com sede à Rua Frei Cassimiro, nº 88, Bairro de Santo Amaro, nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 03.789.272/0001-00, neste ato representado por seu Diretor Regional,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado nesta
Cidade do Recife-PE, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxx, expedida pela
xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado
simplesmente SENAI-PE, o INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL – NÚCLEO REGIONAL DE
PERNAMBUDO, com sede na Av. Cruz Cabugá, N.° 767, Térreo, Edifício Casa da Indústria, no
Bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife-PE, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 11.000.361/000154, por sua Superintendente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, jornalista, Inscrita
no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Cédula de Identidade nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
residente e domiciliada nesta Cidade do Recife/PE, doravante simplesmente denominado IEL/PE, a
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FIEPE, associação sindical de
grau superior, com sede e foro jurídico na Av. Cruz Cabugá, nº 767, Bairro de Santo Amaro, nesta
Cidade do Recife-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.054.062/0001-30, neste ato representada pela
sua Superintendente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Administrador de Empresas,
inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº.
xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta Cidade de Recife/PE, doravante simplesmente
designada
FIEPE
e
em
conjunto
denominados
CONTRATANTES,
e
a
empresa............................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ................................., com sede
na.......................................neste
ato
representada
por
seu
..........................................................................................., inscrito no CPF/MF sob o nº
...................portador da Cédula de Identidade nº..........................., residente e domiciliado
..........................................., doravante simplesmente designada CONTRATADA, Resolvem celebrar o
presente contrato, em obediência aos termos do Pregão Presencial Conjunto SESI/SENAI nº.
006/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
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1.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Publicação, Recrutamento
e Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI), tudo conforme
especificado e quantificado no Anexo I – Termo de Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONJUNTO SESI E SENAI Nº 006/2018, que passa a fazer
parte integrante, para todos os efeitos, juntamente com a proposta da DETENTORA, como se aqui
transcritos estivessem, cujos termos prevalecerão na hipótese de qualquer discrepância.
1.2 A DETENTORA deverá fornecer o status do andamento dos processos, via WEB (e-mail), para o
acompanhamento da entidade contratante de todas as etapas dos processos seletivos do SENAI/PE,
SESI/PE, IEL e FIEPE, de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes do
Termo de Referência – 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 SESI, observada a condição de a proposta
continuar sendo a mais vantajosa para as mesmas.
2.3. A partir da vigência do presente instrumento, a DETENTORA se obriga a cumprir integralmente
todas as disposições nele estabelecidas, e também no citado Edital do PREGÃO PRESENCIAL –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS CONJUNTO SESI E SENAI Nº 006/2018 sujeitando-se,
inclusive, às penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.4 As quantidades previstas nas planilhas constantes do anexo I do Edital e descritas no item 5.1 do
presente instrumento de registro, são meras estimativas para o período de validade do Registro de
Preços, reservando-se ao SENAI/PE, SESI/PE, IEL e FIEPE o direito de contratar o quantitativo que
julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se totalmente de realizar, acrescer
em 25% na forma do art.30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI ou, ainda de
contratar com terceiros sempre que houver preços mais vantajosos.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO DE REGISTRO
DE PREÇOS
3.1. Ficam designados como executores deste instrumento de registro de preços para facilitar a
fiscalização do cumprimento das obrigações nele definidas:
SISTEMA FIEPE:
Gestor: XXXX
DETENTORA: XXXXX.
3.2. Incumbirá ao fiscal designado no item anterior o acompanhamento e a verificação do
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, de maneira a assegurar a
execução regular e efetiva dos serviços, devendo ser registrados os acontecimentos relevantes, as
providências adotadas para o saneamento das falhas que forem eventualmente identificadas, ou
ainda, a recusa da DETENTORA em saná-las no prazo ajustado.
3.3 A fiscalização e acompanhamento do objeto registrado deverão ser exercidos de forma ampla,
irrestrita, permanente e imparcial em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao
desempenho da DETENTORA.
3.4 A fiscalização da execução do objeto registrado exercida pelo SISTEMA FIEPE não isenta a
DETENTORA da responsabilidade de fiscalizar a regular prestação de serviços, bem como os seus
empregados, prepostos e subordinados.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Em cada prestação de serviço decorrente deste instrumento serão observadas, quanto aos preços, as
cláusulas e disposições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS CONJUNTO SESI E SENAI Nº 006/2018 que o precedeu assim como o conteúdo da
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proposta apresentada pela DETENTORA, que integra o presente independentemente de transcrição.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DA DESCRIÇÃO DO OBJETO
5.1. O preço registrado na forma da proposta são os seguintes:

LOTE

ITEM

REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS A SEREM
SELECIONADOS (R$)

1
2
1

3
4
5
VALOR TOTAL

PERCENTUAL

VALOR EM R$

Até 1.500,00
Até 3.000,00
Até 5.000,00
Até 8.500,00
Acima de 8.500,00
XXXXXXXXXXXX

R$

5.2. Nos preços CIF já estão computados todos os custos diretos e indiretos, inclusive seguro, e os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, tributária, fiscal e previdenciária.
5.3 Todos os materiais, serviços, espaço físico e sistemas para a execução dos serviços constantes
deste instrumento constituem insumos tecnológicos para esta prestação de serviços e deverão estar
licenciados com suporte técnico e versões atualizadas por toda a vigência do contrato, sem quaisquer
ônus adicionais ao SISTEMA FIEPE.
5.4. Além das obrigações constantes do Edital do Pregão Presencial Conjunto Nº 006/2018, a
prestadora do serviço deverá executar todas as etapas da seleção descritas no Anexo I do edital, e :
5.4.1 - O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente à vaga trabalhada, após a
admissão do candidato indicado para ocupar a vaga em questão.
5.4.2 - A Empresa contratada realizará processos seletivos para os cargos de Nível Fundamental,
Médio, Técnico e Superior, incluindo Pessoas com deficiência – PCD, apontando para a contratante,
candidatos considerados aptos e a respectiva classificação nos casos da finalização do processo
seletivo.
5.4.3 - Caso o recém-admitido não seja efetivado após o período de Experiência (90 dias), é de inteira
responsabilidade da contratada a reposição da vaga sem ônus para a empresa contratante, tendo em
vista que o pagamento já foi realizado com relação ao candidato anteriormente encaminhado.
5.4.4- O processo seletivo será conduzido pela empresa contratada e acompanhado pela Unidade
Compartilhada de Gestão de Pessoas.
5.4.5 – O processo seletivo para os cargos referentes à FIEPE e ao IEL bem como a seleção para
Gestores, quando ocorrerem, poderão ser simplificados, contendo no mínimo: Triagem de Currículo,
Avaliação Teórica e Entrevista, não havendo a obrigatoriedade das demais etapas constantes do
Anexo II, que deverão ser obrigatórias somente para o SESI e SENAI.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. Os serviços objeto deste instrumento serão prestados pela DETENTORA em prol do Sistema
FIEPE, conforme discriminado abaixo.
6.1.1. Os candidatos selecionados poderão exercer suas atividades nas Unidades do Sistema FIEPE,
conforme relação do item 4 do ANEXO I do Edital.
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6.1.1.1. As unidades que necessitarem utilizar dos serviços de Recrutamento e Seleção de pessoal
deverão arcar com os custos dos processos, utilizando de seus próprios recursos.
6.2 O prazo entre a entrega da vaga e a apresentação do resultado final de seleção deverá ser menor
ou igual a 30 (Trinta) dias corridos para as seleções do SESI/SENAI e 20 (vinte dias) corridos para as
seleções da FIEPE/IEL, contados a partir do recebimento da solicitação do serviço.
6.3 A empresa contratada deverá disponibilizar o status do andamento dos processos, via WEB (email), para o acompanhamento da entidade contratante de todas as etapas dos processos seletivos.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente ao processo seletivo realizado para a
vaga trabalhada em até 30 dias após admissão do candidato classificado para ocupar a vaga em
questão.
7.1.1. O pagamento será efetuado após a realização de cada processo seletivo, conforme entrega
dos relatórios parcial e final, acompanhados da nota fiscal correspondente, assim como toda
documentação referente ao processo seletivo concluído (listas de presença, provas, currículos,
formulários avaliativos, análise quantitativa com lista de classificação final, etc., conforme modelo a
ser fornecido pela contratante).
7.1.1.2. Os pagamentos por parte do SENAI serão realizados após a apresentação da nota fiscal no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega da fatura referente a prestação do
serviço constante do Anexo I, deste Edital.
7.1.2. O SENAI/PE só receberá (ão) as NOTAS FISCAIS de serviços até o dia 20 de cada mês. Os
serviços prestados após o dia 20 deverão ser faturados a partir do 1º dia do mês subseqüente.
7.2. Os pagamentos por parte do SESI serão processados no dia 25 de cada mês ou no próximo dia
útil para as notas faturadas e entregues entre os dias 1 e 15 de cada mês, e no dia 10 ou no próximo
dia útil do mês subsequente, para as notas faturadas e entregues entre os dias 16 e 30 de cada mês.
7.3. Para fins de pagamento e no decorrer da execução contratual, o contratado deverá manter as
condições de habilitação exigidas em edital sob pena da aplicação das penalidades previstas no RLC
do SENAI e SESI, podendo resultar na rescisão contratual, caso a empresa permanece inadimplente.
7.3.1. 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.
7.4. 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 SISTEMA FIEPE.

8. CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, a DETENTORA poderá ser autorizada a fornecer o
serviço objeto desta, através do Departamento Regional do SISTEMA FIEPE, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.
8.2. A contratação será representada exclusivamente por instrumento particular de prestação de
serviço específico.

9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
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9.1 Será de responsabilidade da DETENTORA o ônus resultante de quaisquer ações, demandas,
custos e despesas em decorrência de danos causados ao SISTEMA FIEPE 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.
9.2. Se a qualidade dos serviços não corresponder às especificações estabelecidas no Edital e seus
Anexos, os mesmos não serão aceitos, aplicando-se as penalidades previstas na cláusula décima do
presente instrumento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
10.1. Se a DETENTORA se recusar a receber os documentos formalizadores de solicitações de
serviço injustificadamente e/ou não os atender de acordo com as especificações exigidas no edital,
no prazo previsto, será aplicada, multa de 10% (dez por cento) tudo sobre o valor nominal total do
pedido, ou do valor total do item não atendido.
10.2. Ocorrendo as hipóteses previstas no item anterior, o SISTEMA FIEPE poderá convocar outra
empresa que tenha participado do processo de registro de preços, respeitado o preço vencedor e a
ordem de classificação.
10.3 A hipótese de recusa injustificada da DETENTORA em prestar os serviços descritos no presente
instrumento, dentro do seu prazo de validade, caracteriza o descumprimento total da obrigação
assumida, sujeitando-se às seguintes penalidades:
a) Advertência por escrito;
b) Perda do direito à contratação;
c) Suspensão do direito de licitar com o SENAI/PE, SESI/PE, IEL e FIEPE, por prazo não
superior a 2 (dois) anos.
10.4. Também poderão ser aplicadas as penalidades previstas nos itens 10.1 e 10.3 da presente
cláusula na hipótese de demora ou recusa injustificada da DENTENTORA em assinar este
instrumento particular de registro de preços, os decorrentes contratos de prestação de serviços ou
documento outro equivalente, no prazo superior a 3 (três) dias úteis.
10.5. 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.
10.6. A DETENTORA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a execução do serviço,
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 SISTEMA
FIEPE em documento contemporâneo à sua ocorrência.
10.7. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
10.8. Se o valor da multa não for recolhido pela DETENTORA inadimplente, será automaticamente
descontado da primeira parcela do pagamento a que fizer jus. 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 3 (três) testemunhas
eficácia de título executivo extrajudicial de que trata a vigente legislação processual civil brasileira.
10.9. As multas previstas na presente cláusula, não tem caráter compensatório e o seu respectivo
pagamento não eximirá a responsabilidade da DETENTORA por perdas e danos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
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 SESI.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA PROPOSTA
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do presente instrumento
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particular.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO E DA RESCISÃO
13.1. O presente instrumento poderá ser cancelado e rescindidas as contratações dele decorrentes
de pleno direito em relação à DETENTORA inadimplente:
13.1.1. Pela autoridade administrativa competente do SISTEMA FIEPE, mediante comunicação da
unidade requisitante, quando:
13.1.1.1 A DETENTORA não cumprir as obrigações dele constantes;
13.1.1.2 A DETENTORA não cumprir o pedido no prazo estabelecido e a unidade requisitante não
aceitar sua justificativa;
13.1.1.3 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do fornecimento decorrente deste
instrumento de registro;
13.1.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a
DETENTORA não aceitar reduzi-los;
13.1.1.5 Livremente, mediante aviso prévio por escrito, comprovado com trinta (30) dias de
antecedência.
13.1.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada
de cumprir as exigências nele contidas;
13.1.2.1. As solicitações da DETENTORA, para cancelamento dos preços registrados deverão ser
dirigidas ao Diretor Regional do SENAI e Superintendente do SESI, facultada a este a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.2. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços pelo SISTEMA FIEPE, a DETENTORA será
comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo
que tiver dado origem ao registro de preços.
13.2.1. 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.
13.2.2. Fica estabelecido que a DETENTORA deverá comunicar imediatamente ao Gestor do
Contrato ou ao Fiscal do Contrato qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária
e outras julgadas necessárias para recebimento dos seus créditos, de correspondência e de outros
documentos.
14. CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA SISTEMÁTICA DE PRORROGAÇÃO
Após vencido o prazo de validade previsto na cláusula segunda deste instrumento, o SISTEMA
FIEPE, operacionalizará pesquisa de mercado e, constatado que os preços registrados continuam
sendo os mais vantajosos efetuará, ao seu exclusivo critério, a sua prorrogação por igual prazo, nos
termos do Art. 34 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e SESI.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES
Todas as alterações que se fizerem necessárias serão formalizadas por intermédio de lavratura de
Termo Aditivo ao presente instrumento particular de registro de preços.
16. DÉCIMA SEXTA - DA NÃO OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO
A falta de utilização, pelo SISTEMA FIEPE, 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.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS NOTIFICAÇÕES E DO FORO
17.1. A DETENTORA autoriza que as citações, notificações e/ou intimações que eventualmente lhe
tenham de ser efetuadas far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, ainda,
sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil, de logo,
expressamente, reconhecendo como válidas as recebidas por pessoa que fizer as vezes de
responsável por parte da DETENTORA no local da execução do objeto contratual.
17.2. As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Recife, capital deste estado de
Pernambuco, para dirimir eventuais dúvidas e questões oriundas da execução do presente contrato,
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com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O (s) caso (s) omisso (s) será resolvido de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do
SESI e do SENAI.

E sendo este o compromisso da DETENTORA em decorrência do citado processo licitatório foi
lavrado este instrumento que depois de lido, conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes
e três (3) testemunhas.

CONTRATANTES:
_____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Departamento Regional de Pernambuco
_______________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Departamento Regional de Pernambuco

_____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL
Núcleo Regional de Pernambuco
________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE
PERNAMBUCO - FIEPE
CONTRATADA:

________________________________________
Representante legal da empresa
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:
X________________________________
Nome:
CPF/MF:

X____________________________
Nome:
CPF/MF:
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ANEXO XVIII
MODELO DE MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM

O

SERVIÇO

SOCIAL

DA

INDÚSTRIA

-

DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - SESI/DR-PE, O
SERVIÇO

NACIONAL

DE

APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL

-

DEPARTAMENTO REGIONAL DE PERNAMBUCO - SENAI/DR-PE
O INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL – NÚCLEO REGIONAL DE
PERNAMBUCO, A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO
DE PERNAMBUCO – FIEPE E A__________________.
Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-SESI, Departamento
Regional de Pernambuco, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criado com permissão do
Decreto-Lei n.º 9.403, de 25 de junho de 1946, regulamentado pelo Decreto n.º 57.375, de 02 de
dezembro de 1965, que tem por finalidade prestar assistência social ao trabalhador industriário, com
sede e foro à Av. Cruz Cabugá, n.º 767, Santo Amaro, nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o n.º 03.910.210/0001-05, neste ato representado pelo seu Superintendente
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Advogado, residente e
domiciliado nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da
Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxxxxx, doravante denominado simplesmente SESI-PE, o SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE
PERNAMBUCO - SENAI/DR/PE, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada pelo DecretoLei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, regulamentado pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962,
com sede à Rua Frei Cassimiro, nº 88, Bairro de Santo Amaro, nesta Cidade do Recife-PE, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 03.789.272/0001-00, neste ato representado por seu Diretor Regional,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Professor, residente e domiciliado nesta
Cidade do Recife-PE, portador da Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxx, expedida pela
xxxxxxxxxx, inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado
simplesmente SENAI-PE, o INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL – NÚCLEO REGIONAL DE
PERNAMBUDO, com sede na Av. Cruz Cabugá, N.° 767, Térreo, Edifício Casa da Indústria, no
Bairro de Santo Amaro, nesta cidade do Recife-PE, inscrito no CNPJ-MF sob o n° 11.000.361/000154, por sua Superintendente xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileira, casada, jornalista, Inscrita
no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, portadora da Cédula de Identidade nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
residente e domiciliada nesta Cidade do Recife/PE, doravante simplesmente denominado IEL/PE, a
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FIEPE, associação sindical de
grau superior, com sede e foro jurídico na Av. Cruz Cabugá, nº 767, Bairro de Santo Amaro, nesta
Cidade do Recife-PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.054.062/0001-30, neste ato representada pela
sua Superintendente, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, casado, Administrador de Empresas,
inscrito no CPF/MF sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade nº.
xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta Cidade de Recife/PE, doravante simplesmente
designada
FIEPE
e
em
conjunto
denominados
CONTRATANTES,
e
a
empresa............................................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ................................., com sede
na.......................................neste
ato
representada
por
seu
..........................................................................................., inscrito no CPF/MF sob o nº
...................portador da Cédula de Identidade nº..........................., residente e domiciliado
..........................................., doravante simplesmente designada CONTRATADA, Resolvem celebrar o
presente contrato, em obediência aos termos do Pregão Presencial Conjunto SESI/SENAI nº.
006/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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1.1 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Publicação, Recrutamento e
Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE (FIEPE/IEL/SESI/SENAI), para cargos de Nível
Fundamental, Médio, Técnico e Superior, estagiários e autônomos, incluindo PCD – Pessoas com
Deficiência, tudo conforme especificado e quantificado no Anexo I e demais Anexos – Termo de
Referência do Edital do PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
CONJUNTO SESI E SENAI Nº 006/2018, que passa a fazer parte integrante, para todos os efeitos,
juntamente com a proposta da DETENTORA, como se aqui transcritos estivessem, cujos termos
prevalecerão na hipótese de qualquer discrepância..
1.2 A DETENTORA deverá fornecer o status do andamento dos processos, via WEB (e-mail), para o
acompanhamento da entidade contratante de todas as etapas dos processos seletivos do SENAI/PE,
SESI/PE, IEL e FIEPE, de acordo com as especificações técnicas e quantitativos constantes do
Termo de Referência – Anexo I do Edital.
1.3. Os serviços ora contratados, serão prestados em conformidade com o disposto no termo de
referência e proposta comercial da CONTRATADA, constantes do processo licitatório Conjunto
SESI/SENAI, Pregão Presencial Conjunto nº 006/2018, que passa a fazer parte do presente
avença, como se nela transcrito estivesse.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANEJAMENTO E DO ATENDIMENTO
2.1 A prestadora de serviço ora contratada deverá disponibilizar o status do andamento dos
processos, via WEB (e-mail), para o acompanhamento da entidade contratante de todas as etapas
dos processos seletivos.
2.2 Garantir a manutenção de cópias de segurança dos dados referentes aos serviços prestados ao
Sistema FIEPE.
2.3 Adaptar as ferramentas informatizadas aos requisitos técnicos exigidos em qualquer ponto desse
Termo de Referência, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional para o
Sistema FIEPE.
2.4 As etapas do processo seletivo serão de acordo o item 9.1 do Anexo I do Edital Pregão
Presencial Conjunto nº 06/2018.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 São obrigações da CONTRATADA em conformidade com o descrito no Termo de Referência do
Pregão Presencial Conjunto nº 006/2018 com os mais elevados padrões de competência, integridade
profissional e ética:
a)Executar os serviços, objeto deste contrato, de acordo com as especificações e condições
estabelecidas neste TR, através profissionais devidamente capacitados, pertencentes ao quadro de
funcionários da contratada;
b)O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente à vaga trabalhada, após a admissão do
candidato indicado para ocupar a vaga em questão.
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c) A Empresa contratada realizará processos seletivos para os cargos de Nível Fundamental, Médio,
Técnico e Superior, incluindo Pessoas com deficiência – PCD, apontando para a contratante,
candidatos considerados aptos e a respectiva classificação nos casos da finalização do processo
seletivo.
d) Caso o recém-admitido não seja efetivado após o período de Experiência (90 dias), é de inteira
responsabilidade da contratada a reposição da vaga sem ônus para a empresa contratante, tendo em
vista que o pagamento já foi realizado com relação ao candidato anteriormente encaminhado.
e) O processo seletivo será conduzido pela empresa contratada e acompanhado pela Unidade
Compartilhada de Gestão de Pessoas.
f) O processo seletivo para os cargos referentes à FIEPE e ao IEL bem como a seleção para
Gestores, quando ocorrerem, poderão ser simplificados, contendo no mínimo: Triagem de Currículo,
Avaliação Teórica e Entrevista, não havendo a obrigatoriedade das demais etapas constantes do
Anexo II, que deverão ser obrigatórias somente para o SESI e SENAI.
g)Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na licitação;
h)Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados;
i)Recrutar, em seu nome sob sua responsabilidade, os empregados necessários a perfeita execução
dos serviços, cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e fiscais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros, em decorrência de sua
condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da CONTRATANTE;
j)Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em serviço, por tudo
quanto as leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o
exercício das atividades;
k)Responsabilizar-se por danos e avarias que venham a ser causados por seus empregados ou
prepostos a terceiros ou a CONTRATANTE, desde que fique comprovada a responsabilidade;
l)Assumir total responsabilidade pelos atos administrativos e encargos previstos na legislação
trabalhista, tais como: controle de frequência, ausências permitidas, licenças autorizadas, promoções,
férias, punições, admissões, demissões, transferências, como também pelo cumprimento de todas as
obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e comerciais, inclusive a responsabilidade decorrente
de acidentes, indenizações e seguros e outros correlatos;
m)Providenciar a substituição do funcionário/colaborador que se afaste de suas obrigações perante o
serviço, por qualquer motivo que se apresente, em todo o período do afastamento, sem quaisquer
ônus para o Sistema FIEPE.
3.2 São obrigações do Sistema FIEPE:
a) Zelar pela boa qualidade dos serviços, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos
usuários.
b) Atestar nas Notas Fiscais/Faturas a efetiva prestação dos serviços, bem como efetuar o
pagamento à CONTRATADA em razão dos serviços efetivamente prestados.
c) Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar
normalmente os serviços contratados.
d) Promover, através do Gestor/Fiscal do contrato, o acompanhamento e fiscalização dos serviços,
sob os aspectos qualitativos, anotando em registro próprio (Registro de Ocorrência) as falhas
detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas por parte desta.

51

e) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto contratual, que venham ser
solicitados pela CONTRATADA.
f) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais.
g) Designar os funcionários que realizarão a execução do serviço.

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO E DOS PRAZOS DE ATENDIMENTO
5.1 O prazo entre a entrega da vaga e a apresentação do resultado final de seleção deverá ser menor
ou igual a 30 (Trinta) dias corridos para as seleções do SESI/SENAI e 20 (vinte dias) corridos para as
seleções da FIEPE/IEL, contados a partir do recebimento da solicitação do serviço.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
6.1. O gerenciamento e a responsabilidade pela fiscalização do presente instrumento particular
caberá a:
SISTEMA FIEPE:
XXXX
CONTRATADA: XXXXX.
6.2. Incumbirá ao fiscal designado o acompanhamento e a verificação do cumprimento das
disposições contratuais, técnicas e administrativas, de maneira a assegurar a execução regular e
efetiva dos serviços, devendo ser registrados os acontecimentos relevantes, as providências
adotadas para o saneamento das falhas que forem eventualmente identificadas, ou ainda, a recusa
da CONTRATADA em saná-las no prazo ajustado.
6.4. A fiscalização e acompanhamento do objeto contratado deverão ser exercidos de forma ampla,
irrestrita, permanente e imparcial em todas as fases de execução das obrigações, inclusive quanto ao
desempenho da CONTRATADA.
6.5. A fiscalização da execução do objeto contratado exercida pelo Sistema FIEPE não isenta a
CONTRATADA da responsabilidade de fiscalizar a regular prestação de serviços, bem como os seus
empregados, prepostos e subordinados.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO
7.1. O preço compactuados na forma da proposta são os seguintes:

LOTE

ITEM

REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS A SEREM
SELECIONADOS (R$)

1
2
1

3
4
5
VALOR TOTAL

PERCENTUAL

VALOR EM R$

Até 1.500,00
Até 3.000,00
Até 5.000,00
Até 8.500,00
Acima de 8.500,00
XXXXXXXXXXXX

R$

7.2. Nos preços CIF já estão computados todos os custos diretos e indiretos, inclusive seguro, e os
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resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes da legislação
trabalhista, tributária, fiscal e previdenciária.
7.3 Todos os materiais, serviços, espaço físico e sistemas para a execução dos serviços constantes
deste instrumento constituem insumos tecnológicos para esta prestação de serviços e deverão estar
licenciados com suporte técnico e versões atualizadas por toda a vigência do contrato, sem quaisquer
ônus adicionais ao SISTEMA FIEPE.
7.4. Além das obrigações constantes do Edital do Pregão Presencial Conjunto Nº 006/2018, a
prestadora do serviço deverá executar todas as etapas da seleção descritas no Anexo I do edital, e :
7.4.1 - O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente à vaga trabalhada, após a
admissão do candidato indicado para ocupar a vaga em questão.
7.4.2 - A Empresa contratada realizará processos seletivos para os cargos de Nível Fundamental,
Médio, Técnico e Superior, incluindo Pessoas com deficiência – PCD, apontando para a contratante,
candidatos considerados aptos e a respectiva classificação nos casos da finalização do processo
seletivo.
7.4.3 - Caso o recém-admitido não seja efetivado após o período de Experiência (90 dias), é de inteira
responsabilidade da contratada a reposição da vaga sem ônus para a empresa contratante, tendo em
vista que o pagamento já foi realizado com relação ao candidato anteriormente encaminhado.
7.4.4- O processo seletivo será conduzido pela empresa contratada e acompanhado pela Unidade
Compartilhada de Gestão de Pessoas.
7.4.5 – O processo seletivo para os cargos referentes à FIEPE e ao IEL bem como a seleção para
Gestores, quando ocorrerem, poderão ser simplificados, contendo no mínimo: Triagem de Currículo,
Avaliação Teórica e Entrevista, não havendo a obrigatoriedade das demais etapas constantes do
Anexo II, que deverão ser obrigatórias somente para o SESI e SENAI.
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO
8.1. O Sistema FIEPE só deverá efetuar o pagamento referente ao processo seletivo realizado para a
vaga trabalhada em até 30 dias após admissão do candidato classificado para ocupar a vaga em
questão.
8.1.1. O pagamento será efetuado após a realização de cada processo seletivo, conforme entrega
dos relatórios parcial e final, acompanhados da nota fiscal correspondente, assim como toda
documentação referente ao processo seletivo concluído (listas de presença, provas, currículos,
formulários avaliativos, análise quantitativa com lista de classificação final, etc., conforme modelo a
ser fornecido pela contratante).
8.1.1.2. Os pagamentos por parte do SENAI serão realizados após a apresentação da nota fiscal no
prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos após a entrega da fatura referente a prestação do
serviço constante do Anexo I, deste Edital.
8.1.2. O SENAI/PE só receberá (ão) as NOTAS FISCAIS de serviços até o dia 20 de cada mês. Os
serviços prestados após o dia 20 deverão ser faturados a partir do 1º dia do mês subseqüente.
8.2. Os pagamentos por parte do SESI serão processados no dia 25 de cada mês ou no próximo dia
útil para as notas faturadas e entregues entre os dias 1 e 15 de cada mês, e no dia 10 ou no próximo
dia útil do mês subsequente, para as notas faturadas e entregues entre os dias 16 e 30 de cada mês.
8.3. Para fins de pagamento e no decorrer da execução contratual, o contratado deverá manter as
condições de habilitação exigidas em edital sob pena da aplicação das penalidades previstas no RLC
do SENAI e SESI, podendo resultar na rescisão contratual, caso a empresa permanece inadimplente.
8.3.1. 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.
8.4. 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
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para o SISTEMA FIEPE.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
Prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da data da sua respectiva assinatura
podendo ser prorrogado, a critério exclusivo do Sistema FIEPE, até o limite de 60 (sessenta) meses
na forma do art. 26, parágrafo único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI.
CLÀUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÔES
O presente contrato poderá sofrer alterações, desde que acordado entre as partes e formalizado
mediante respectivo termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES E DA RESOLUÇÃO
As penalidades decorrentes do descumprimento parcial ou total seguirão a seguinte regra:
I. Pela inexecução parcial ou total do Contrato, excluídas as hipóteses de caso fortuito e força maior,
os CONTRATANTES poderão aplicar as seguintes penalidades, inclusive cumulativamente:
a) Advertência, por escrito;
b) Multas;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com os
CONTRATANTES pelo prazo de até 02 (dois) anos.
II. Nas hipóteses de mora quanto ao cumprimento das obrigações, os CONTRATANTES poderão
aplicar multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do contrato, enquanto perdurar o
descumprimento.
II.1. O inadimplemento parcial do contrato ensejará a aplicação de multa em favor dos
CONTRATANTES equivalente a 10% do valor total do contrato, sem prejuízo da possibilidade de
rescisão, da aplicação da multa rescisória e das eventuais perdas e danos complementares
apuradas.
III. O inadimplemento injustificado do CONTRATADO por prazo superior a 30 (trinta) dias dará aos
CONTRATANTES o direito de considerar resolvido o contrato, independentemente de prévia
interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a CONTRATADA pelas penalidades e pelas
perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente
comprovadas e impeditivas da prestação dos serviços.
IV. A resolução do Contrato motivada pelo inadimplemento de qualquer das partes ensejará a
aplicação de multa rescisória à parte culpada correspondente a 20% (vinte por cento) do montante do
valor do contrato, sendo que na hipótese de resolução por falta de pagamento deverão ser
observadas as condições previstas no item V.
V. O atraso no pagamento do serviço, por culpa dos CONTRATANTES, implicará na incidência de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor de cada fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.
VI. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso
fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis
contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.
VII. As eventuais multas e outros valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE poderão
ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem ou poderão ser cobradas
judicialmente, se for o caso.
VIII. As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.
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IX. Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução,
em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que a
CONTRATADA tenha direito a indenização, a qualquer título:
a) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a
prévia autorização escrita dos CONTRATANTES;
b) Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;
c) Ocorrer reincidência, por parte da CONTRATADA, em infração contratual que implique na
aplicação de multa;
d) Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA;

X. Em qualquer das situações elencadas nas alíneas do anterior item IX, exceto a prevista na “d”, a
CONTRATADA ficará sujeito a multa resolutória prevista no item IV, cumulativamente, respondendo
ainda, pelas perdas e danos decorrentes.
XI. Previamente à aplicação de penalidades, os CONTRATANTES oportunizarão esclarecimentos
pela CONTRATADA, mediante notificação, que terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis para
apresentar justificativas, por escrito.
XII. Caso não haja manifestação da CONTRATADA dentro desse prazo ou caso os
CONTRATANTES entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções
previstas, neste instrumento.
XIII. A CONTRATADA deverá manter durante o período de vigência contratual as mesmas condições
de habilitação no tocante a regularidade fiscal.
XIV. Constatada a situação de irregularidade do CONTRATADO, ele será notificado, por escrito, sem
prejuízo das penalidades previstas neste item, bem como do pagamento pelo objeto já executado,
para, num prazo de 20 (vinte) dias úteis, regularizar tal situação ou, no mesmo prazo, apresentar
defesa, sob pena de rescisão da contratual.
XV. O prazo para regularização ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderá
ser prorrogado uma vez e por até igual período, a critério dos CONTRATANTES.
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA CONFIDENCIALIDADE E SIGILO
As partes, por seus dirigentes, prepostos ou empregados, comprometem-se, mesmo após o término
do presente contrato, a manter completa confidencialidade e sigilo sobre quaisquer dados ou
informações obtidas em razão do presente contrato, reconhecendo que não poderão ser divulgados
ou fornecidos a terceiros, salvo com autorização do Sistema FIEPE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Não importará em novação, precedente ou alteração das estipulações convencionais, a circunstância
de abster-se, qualquer das partes convenentes, de considerar rescindido na hipótese da
inadimplência de qualquer tipo.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DAS NOTIFICAÇÕES E DO FORO.
14.1. A CONTRATADA autoriza que as citações, notificações e/ou intimações que eventualmente lhe
tenham de ser efetuadas far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, ainda,
sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil, de logo,
expressamente, reconhecendo como válidas as recebidas por pessoa que fizer as vezes de
responsável por parte da CONTRATADA no local da execução do objeto contratual.
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14.2. As partes contratantes elegem o Foro da comarca de Recife, capital deste estado de
Pernambuco, para dirimir eventuais dúvidas e questões oriundas da execução do presente contrato,
com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, firmam o presente em duas (02) vias de igual teor e para um só efeito legal,
juntamente com as testemunhas.
Recife, ________ de _________________ de 2018.
CONTRATANTES:
_____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA
Departamento Regional de Pernambuco
_______________________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
Departamento Regional de Pernambuco

_____________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INSTITUTO EUVALDO LODI – IEL
Núcleo Regional de Pernambuco
________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FIEPE
CONTRATADA:

________________________________________
Representante legal da empresa
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
TESTEMUNHAS:
X________________________________

X _____________________________

Nome:

Nome:

CPF/MF:

CPF/MF:
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ANEXO XIX
MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS
(em papel timbrado da empresa)
Referência:

CONJUNTA N° 00/2018

Proposta que faz a empresa _______________________________, inscrita no CNPJ/CGC (MF) n.º
________________________, estabelecida no(a) _______________________________________.
1) Objeto:
O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Publicação, Recrutamento e Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE, para cargos de Nível
Fundamental, Médio, Técnico e Superior, estagiários e autônomos, incluindo PCD – Pessoas com Deficiência.

LOTE

ITEM

REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS
A SEREM SELECIONADOS (R$)

PERCENTUAL

VALOR

Até 1.500,00

50%

750,00

Até 3.000,00

50%

1.500,00

Até 5.000,00

50%

2.500,00

Até 8.500,00

50%

4.250,00

Acima de 8.500,00

50%

4.250,00

1
2
1

3
4
5
VALOR TOTAL

13.250,00

2) Declaramos que:
Os preços unitários dispostos nas tabelas acima são válidos para a contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de Publicação, Recrutamento e Seleção de Pessoal para trabalhar no Sistema FIEPE,
para cargos de Nível Fundamental, Médio, Técnico e Superior, estagiários e autônomos, incluindo PCD –
Pessoas com Deficiência, tudo conforme disposto no Anexo I do edital do Pregão Presencial Conjunto N°
006/2018.
3) Esta proposta é válida por 120 (cento vinte) dias, a contar da data de sua apresentação.






Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Pagamento: Conforme edital.
Execução do Serviço: Conforme edital.
Garantia: Conforme edital.
Atendemos todas as Exigências do Edital, Termo de Referência e seus anexos.

Recife, xx de xxxxxxxxxxxxxxxxx de 2018.

______________________________________
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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ANEXO XX
PROTOCOLO DE RETIRADA DE ETIDAL DO SITE
Acusamos a retirada do edital do PREGÃO PRESENCIAL CONJUNTO – REGISTRO DE PREÇO
Nº.006/2018,
que
foi
disponibilizado
no
site
www.pe.senai.br
pelo
SENAI
e
www.pe.sesi.org.br/licitacoes pelo SESI, para aquisição do(s) Objeto(s) desta Licitação, para o
atendimento das necessidades do Sistema FIEPE, conforme Edital.
Recife, ___ de _____________ de 20___.

Assinatura e carimbo da empresa

Razão social: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
Contato: (Nome)________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________
Telefone: ______________________________________________________________
Fax: __________________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
OBSERVAÇÃO: “Depois de preenchido e assinado este protocolo deverá ser enviado para o e-mail
licitacao.dlc@pe.senai.br e licitacaoecontratos@pe.sesi.org.br.”
Faz-se saber que o não envio deste documento preenchido corretamente, exime o SENAI e
SESI da obrigação de qualquer eventual informação deste Pregão diretamente à licitante.
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