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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
EDITAL 

 

Pregão Presencial n° 01/2020 Tipo: Menor Preço Global 

Abertura: 06 de outubro de 2020 Horário: 09 horas 

Local: 1° andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, na Avenida Fernandes Lima n° 
385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902. 
Solicitação do edital: pelo e-mail: licitacao@al.senai.br ou pelo Portal da Transparência 
http://al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais. 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional 
de Alagoas, Inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.798.361/0001-
13, e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - Departamento Regional de Alagoas, Inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-30 tornam público, 
para conhecimento dos interessados que, realizarão no dia 06 de outubro de 2020, às 09 horas, 
na sala de licitações, no 1º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à 
Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas, certame licitatório tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada em serviços de reprografia e impressão, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que se regerá pelo 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, devidamente publicado no DOU de 
16/09/1998, com as alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006, 11/05/2011 e 
23/12/2011, bem como pelas disposições deste Instrumento Convocatório e de seus anexos, 
tendo em vista que o SESI-AL e o SENAI/AL, não são repartições públicas (Federal, Estadual, 
Municipal) Autarquia, Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista, senão que Serviços 
Sociais autônomos, de natureza privada e sem fins lucrativos. Dessa forma, as licitações do SESI 
e do SENAI não estão sujeitas a Lei n° 8.666/93 (Licitações e Contratos), tampouco a Lei nº 
10.520/2002 (Pregão), mas apenas aos seus regulamentos próprios. 
 
O edital de licitação e seus anexos poderão ser solicitados pelo e-mail licitacao@al.senai.br ou 
pelo Portal da Transparência http://al.sesi.org.br/licitacoes-e-editais. 
   
Quaisquer pedidos de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do 
presente Instrumento Convocatório deverão ser dirigidos, por escrito, à Comissão de Licitação do 
Sistema FIEA, localizada no 1° andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, na 
Avenida Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902, até às 17 horas do dia 
30/09/2020 ou pelo e-mail: licitacao@al.senai.br. 
 
1 - DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em serviços de 
reprografia e impressão, nos termos e condições constantes do Termo de Referência, Anexo I 
deste instrumento. 
 
1.1.1 – A contratada prestará os serviços de administração e gerenciamento de impressões, 
cópias e digitalizações de documentos corporativos, reprodução de apostilas e livros com capas e 
contracapas produzidas automaticamente, inclusos: sistema de gerenciamento de outsourcing de 
impressão, instalação, manutenção de equipamentos, suporte técnico bem como reposição de 
peças e suprimentos, papéis, toners e tudo que se fizer necessário para a extração das cópias e 
também dois operadores com carga horária de 40 horas. 
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1.2 - Os serviços serão prestados nas Unidades Operacionais do SESI e do SENAI, conforme 
endereços descritos abaixo: 
Unidades SENAI: 
 
 CFP/GP: Rua Pedro Américo, 18, Poço, Maceió/AL. 
 DR: Av. Fernandes Lima, 385, Edf. Casa da Indústria, Farol, Maceió/AL. 
 EBEP – Benedito Bentes: Avenida Antonio Lisboa de Amorim, Lote 1751, Benedito 

Bentes; Maceió/AL. 
 CEP/JGB: Rua Camillo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL. 

 
Unidades SESI: 
 
 DR: Av. Fernandes Lima, 385, Edf. Casa da Indústria, Farol, Maceió/AL. 
 UFAS: Dist. Ind. Gov. Luiz Cavalcante, Rua João José Pereira Filho, s/nº. Tabuleiro. 

Maceió /AL.                                                            
 VILA OLÍMPICA ALBANO FRANCO: Rua Francisco de Menezes, N.º 855 – Cambona, 

Maceió/AL.        
 CEP/JGB: Rua Camillo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL;  
 ESCOLA INDUSTRIAL ABELARDO LOPES: Rua General Hermes, N.º 485 – Cambona, 

Maceió/AL.  
 
1.4 - Os recursos para a contratação do objeto da presente licitação estão disponíveis na conta 
orçamentária nº 31010618001. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. Não poderá participar da presente licitação: 
 
a) Consórcio de pessoas jurídicas. 
b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com o SESI/AL ou com o SENAI/AL. 
c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 
d) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados da Entidade 
Licitadora. 
 
2.2 - A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física devidamente 
credenciada, nos termos do instrumento constante do Anexo II - Carta de Credenciamento - deste 
Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser apresentada à Comissão de Licitação 
fora dos envelopes relacionados no item 2.4 abaixo. 
 
2.2.1 - No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante deverá entregar à 
Comissão de Licitação uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que 
comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado. 
 
2.2.2 - Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia 
do contrato social e a cópia da cédula de identidade, autenticadas ou acompanhadas dos 
originais, não havendo necessidade da Carta de Credenciamento. 
 
2.2.3 - A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar não impede a participação 
da licitante, mas, obsta a manifestação de representante. 
 



 
 

                  3 
SISTEMA FIEA                                                                                                                   Ed. Casa da Indústria                                              PABX: (082) 2121-3000 

SESI/SENAI/FIEA/IEL                                                                                               Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                       
Departamento Regional de Alagoas                                                                          CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

2.2.4 - O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a licitante, 
tampouco impede o prosseguimento das fases do certame. 
 
2.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões 
públicas. 
 
2.4 - As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 
documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes – A e B - 
lacrados, distintos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da licitação, com 
os seguintes conteúdos: 
 

ENVELOPE "A" – PROPOSTA DE PREÇOS 
- Pregão Presencial nº 01/2020 – (SESI/SENAI) 
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- EMAIL E TELEFONE: 
 
ENVELOPE "B" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
- Pregão Presencial nº 01/2020 – (SESI/SENAI) 
- NOME DA LICITANTE: (Identificação da licitante) 
- CNPJ DA LICITANTE: 
- EMAIL E TELEFONE: 
 
2.5 - A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 
condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SESI/SENAI. 
 
3 - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “B” 
 
3.1 – NO ENVELOPE "B" (HABILITAÇÃO), a empresa licitante deverá enviar os seguintes 
documentos apresentados em cópias simples autenticados em cartório ou acompanhados de 
suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão de Licitação, exceto 
aqueles obtidos pela INTERNET. A Comissão de Licitação se reserva o direito de realizar 
consultas pela internet com a finalidade de serem esclarecidas quaisquer dúvidas em relação aos 
documentos apresentados, inclusive quanto aos respectivos prazos de validade. 
 
3.1.1 - Habilitação jurídica 
a) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual ou Contrato Social e suas 
alterações) devidamente registrados. 
 
3.1.2 - Qualificação econômico-financeira 
a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa 
licitante, dentro do prazo de validade. Quando não constar na certidão o prazo de validade, será 
considerado o prazo de 90 (noventa) dias, da data de expedição. 
 
4.6.3 - Regularidade fiscal 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicílio 
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o objeto; 
c) Prova de regularidade para com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou sede do 
licitante (certidões negativas de débito); 
d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à 
Dívida Ativa da União – DAU por elas administrados. 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no 
cumprimento dos encargos instituídos por lei. 
 
4.6.4 - Qualificação técnica 
a) Comprovação de aptidão para o fornecimento dos serviços pertinentes e compatíveis com o 

objeto da licitação, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

 
4 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A" 
 
4.1 - O Envelope “A” conterá a "Proposta de Preços", observando o modelo constante no 
Anexo III (modelo de proposta comercial), datada, impressa e assinada, sem emendas, ressalvas, 
rasuras ou entrelinhas. 
 
4.2 - As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 (sessenta) 
dias corridos, contados da data da entrega das mesmas. 
 
4.3 - A proposta deverá ser cotada por preço fixo e irreajustável, em moeda corrente nacional 
(Real), incluindo todos os custos necessários à prestação de serviços, objeto desta licitação, bem 
como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
taxas, seguros, garantia, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente sobre esta contratação. 
 
4.4 - Condições de pagamento: em 12 (doze) parcelas mensais, em até 15 (quinze) dias do 
mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante apresentação das respectivas notas 
fiscais. Os pagamentos serão realizados através de boleto bancário ou depósito em conta de 
titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. 
 
4.5 - Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 
neste Item 4 do edital. 
 
5 - DOS PROCEDIMENTOS 
 
5.1 - Os envelopes "A" e "B" deverão ser enviados ou entregues até o dia e hora indicados no 
preâmbulo deste Edital, no 1° andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, na Avenida 
Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902, sendo vedado o seu 
recebimento em momento posterior ou local diferente do previsto. 
 
5.1.1 - Recebidos os envelopes de todos os licitantes, eles serão rubricados no lacre pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 
 
5.1.2 – O pregoeiro procederá primeiramente a abertura do Envelope "A"– Proposta de Preços. O 
pregoeiro e os membros da Equipe                                         de Apoio rubricarão todas as folhas 
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das propostas, e os representantes dos licitantes presentes serão convidados a fazerem o 
mesmo. 
 
EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
5.2 - Após a verificação das Propostas de Preços (Envelope A) das empresas licitantes, o 
pregoeiro comunicará aos participantes quais serão aquelas que continuarão no processo 
licitatório na fase de lances. 
 
5.3 - Serão classificadas para a fase dos lances verbais as propostas que atenderem às 
exigências de apresentação da Proposta de Preços e não apresentarem diferença de preços 
superior a 30% (trinta por cento) do Menor Preço proposto. 
 
5.4 - Quando não forem classificadas no mínimo 03 (três) propostas na forma definida no item 
anterior, serão classificadas, sempre que atenderem as demais condições definidas neste 
instrumento convocatório, a de Menor Preço e as 02 (duas) melhores propostas de preços 
subsequentes. 
 
5.5 - A classificação de apenas 02 (duas) Propostas de Preços não inviabilizará a realização da 
fase de lances verbais. 
 
5.6 - As propostas que, em razão dos critérios definidos nos itens 5.3 e 5.4, não integrarem a lista 
de classificadas para a fase de lances verbais, serão consideradas automaticamente 
desclassificadas do certame. 
 
5.7 - Da desclassificação das propostas de preço somente caberá pedido de reconsideração ao 
pregoeiro, com a justificativa de suas razões, a ser apresentado de imediato, oralmente ou por 
escrito, na mesma sessão pública em que vier a ser proferida. 
 
5.8 – O pregoeiro analisará e decidirá de imediato o pedido de reconsideração, sendo-lhe 
facultado, para tanto, suspender a sessão pública. 
 
5.9 - Da decisão do pregoeiro relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
 
LANCES VERBAIS 
 
5.10 - Após a classificação das propostas, terá início a fase de apresentação de lances verbais, 
que serão feitos considerando o Menor Preço. 
 
5.11 - O pregoeiro realizará uma rodada de lances, convidando a licitante autora da proposta de 
maior valor, dentre as licitantes classificadas, a fazer o seu lance, e, em seguida, os demais 
classificados na ordem decrescente de preço. 
 
5.12 - Havendo lance, o pregoeiro realizará uma nova rodada, começando pelo autor da última 
proposta de maior preço, e assim sucessivamente, até que, numa rodada completa, não haja 
mais lance e se obtenha, em definitivo, a proposta de Menor Preço. 
 
5.13 - Só serão considerados os lances inferiores ao último Menor Preço obtido. 
 
5.14 - A licitante que não apresentar lance numa rodada não ficará impedida de participar de nova 
rodada, caso ela ocorra. 
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5.15 - Não havendo lances verbais na primeira rodada, serão consideradas as propostas escritas 
de preço classificadas para esta fase. 
 
5.16 - O Pregoeiro após declarar encerrada a fase de lances verbais, ordenará as propostas em 
ordem crescente de Menor Preço. 
 
5.17 - Será classificada como primeira colocada do certame a licitante que atender as condições 
do edital e apresentar o Menor Preço. As demais licitantes, que atenderem às exigências de 
apresentação da Proposta de Preços, serão classificadas em ordem crescente. 
 
5.18 . Apurada a proposta final de menor preço, o Pregoeiro poderá negociar com o licitante para 
que seja obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar 
condições diferentes daquelas previstas neste Edital. 
 
DA PROPOSTA DE PREÇOS DEFINITIVA 
 
5.18 - Ocorrendo lances verbais, a licitante vencedora deverá apresentar, em até 02 (dois) dias 
úteis seguintes à sessão que declarou a empresa vencedora, a Proposta de Preços Definitiva, no 
mesmo modelo do Anexo III. 
 
5.19 - As propostas encaminhadas fora do prazo estabelecido, ou apresentadas em 
desconformidade com as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, serão 
desclassificadas, convocando os licitantes remanescentes; 
 
EXAME DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.20 - Após a classificação da Proposta de Preço, o pregoeiro procederá à abertura dos 
Documentos de Habilitação (Envelope B) exclusivamente da licitante classificada como primeira 
colocada. 
 
5.21 - Se entender necessário, o pregoeiro poderá suspender a sessão para exame dos 
documentos de habilitação, sendo que a sua decisão deverá ser lavrada em Ata própria e 
divulgada às licitantes participantes diretamente, ou por qualquer outro meio formal. 
 
5.22 - Após esta divulgação todas as licitantes participantes do certame serão consideradas 
intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o prazo recursal. 
 
5.23 - Se a licitante classificada em primeiro lugar for inabilitada, proceder-se-á à abertura do 
envelope de habilitação da licitante classificada em segundo lugar. Caso não ocorra a habilitação 
da licitante classificada em segundo lugar, o pregoeiro prosseguirá na abertura do Envelope "B" 
das classificadas seguintes, observando o mesmo procedimento deste item. 
 
6 - DO JULGAMENTO 
 
6.1 - Para o efeito do julgamento das propostas levar-se-á em conta o critério de menor preço 
global. 
 
7 - DOS RECURSOS 
 
7.1 - Somente caberão recursos escritos e fundamentados da decisão que declarar o vencedor 
(artigo 22 do RLC), no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da comunicação desta decisão, os 
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quais serão dirigidos, por intermédio da Comissão de Licitação, aos Diretores Regionais do 
SESI/AL e do SENAI/AL. 
 
7.2 - A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de recurso 
interposto poderá sobre ele se manifestar no mesmo prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, que 
correrá da comunicação da interposição do recurso, conforme disposto no § 3º art. 22, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 
 
7.3 - Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais do SESI/AL e do SENAI/AL ou por 
quem estes delegarem competência nos termos do artigo 23 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI. 
 
7.4 - O provimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
7.5 - Os recursos terão efeito suspensivo. 
 
7.6 - Os recursos deverão ser apresentados por meio de petição circunstanciada e protocolados 
no horário de 08h às 17h, exclusivamente na 1° andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão 
Barbosa, na Avenida Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP: 57055-902, pelo e-
mail: licitacao@al.senai.br. 
 
7.6.1 - Não serão considerados os recursos protocolados fora do horário e em local diferente do 
indicado no item 7.6. 
 
8 - DA HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
 
8.1 - Homologado o procedimento licitatório e adjudicado o objeto em nome da vencedora do 
certame, a licitante que ofertou o menor preço global será convocada para assinar o contrato, 
consignando na convocação a data, hora e local determinados para esse fim. 
 
8.2 - Verificada a recusa em assinar o contrato, as Entidades licitadoras poderão convocar as 
demais licitantes, obedecida a ordem final de classificação. 
 
9 - DOS PAGAMENTOS 
 
9.1 - Os pagamentos serão efetuados da seguinte maneira: em 12 (doze) parcelas mensais, em 
até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante 
apresentação das respectivas notas fiscais. Os pagamentos serão realizados através de boleto 
bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou 
no Banco do Brasil. 
 
9.2 - Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA, enquanto houver pendência de 
liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
9.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 
 
9.4 - No texto da Nota Fiscal deverá constar, obrigatoriamente, os serviços e os valores unitários 
e totais.  
 
9.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará 
suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 
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10 - DAS PENALIDADES 
 
10.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estipulado, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 10% (dez por 
cento) do valor total do instrumento. 
 
10.2 - As demais penalidades constam na Minuta do contrato. 
 
11 - DAS FONTES DE RECURSOS 
 
11.1 - Os recursos para a contratação do objeto da presente licitação estão disponíveis na conta 
orçamentária nº 31010618001. 
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 - Somente a Comissão de Licitação dirimirá as dúvidas e omissões decorrentes deste 
Instrumento Convocatório e seus Anexos, por escrito, aos pedidos de esclarecimentos sobre a 
licitação, que serão feitos diretamente ao consulente e também poderão ser divulgadas às demais 
empresas convidadas. 
 
12.2 - Serão inabilitadas as licitantes e/ou desclassificadas as propostas que não tenham atendido 
as condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus Anexos. 
 
12.3 - O SESI/AL e o SENAI/AL se reservam ao direito de cancelar esta licitação antes da 
assinatura da Ata de Registro de Preços, mediante prévia justificativa, sem que caiba às licitantes 
qualquer direito a reclamação ou indenização, conforme determina o RLC do SESI/SENAI. 
 
12.4 - A Comissão de Licitação poderá solicitar, a seu critério, esclarecimentos e informações 
complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário, visando melhor desempenhar 
suas funções institucionais, desde que disso não decorra a posterior inclusão de documentos que 
deveriam constar originariamente dos envelopes entregues pelas licitantes. 
 
12.5 - Qualquer alteração neste Edital será comunicada aos interessados pela mesma forma com 
que se deu a divulgação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
12.6 - As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou 
esclarecimentos sobre o edital, através de consulta permanente ao endereço acima indicado, não 
cabendo às entidades licitadoras a responsabilidade pela não observância deste procedimento. 
 
12.7 - Entregues os envelopes A e B à Comissão de Licitação e desde que aberto pelo menos um 
deles, de qualquer um dos licitantes, não será mais permitida a desistência de participação no 
certame. 
 
12.8 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo pregoeiro, pelos 
membros da Comissão de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes, se assim o 
desejarem, com os registros de todas as ocorrências. 
 
12.9 - Os envelopes das licitantes ainda lacrados e não utilizados no certame serão 
disponibilizados para retirada no prazo de até 30 (trinta) dias contados da assinatura do contrato. 
Decorrido esse prazo, poderá ser providenciada a sua destruição. 
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12.10 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta 
transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e no horário anteriormente 
estabelecido. 
 
12.11 - A participação da interessada implica na aceitação plena de todos os termos e condições 
descritas neste Edital, independentemente de menções diversas contidas em sua proposta. 
 
12.12 - Fica eleito o Foro de Maceió, Alagoas, para dirimir eventual controvérsia que decorra da 
presente licitação. 
 
12.13 - Constituem partes integrantes e complementares deste instrumento os seguintes anexos: 
    Anexo I - Termo de Referência 
    Anexo II - Carta de Credenciamento 
    Anexo III - Modelo de Proposta de Preços 
    Anexo IV - Minuta de Contrato. 
 
12.14 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação. 
 

Maceió, 22 de setembro de 2020. 
 
 
 

Comissão de Licitação do Sistma FIEA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

JUSTIFICATIVA 
Contratação de empresa especializada em serviços de reprografia e impressão. 
A contratada prestará os serviços de administração e gerenciamento de impressões, cópias e 
digitalizações de documentos corporativos, reprodução de apostilas e livros com capas e 
contracapas produzidas automaticamente, inclusos: sistema de gerenciamento de outsourcing de 
impressão, instalação, manutenção de equipamentos, suporte técnico bem como reposição de 
peças e suprimentos, papéis, toners e tudo que se fizer necessário para a extração das cópias e 
também dois operadores com carga horária de 40 horas. 
 
EQUIPAMENTOS 

ITEM 
Quantidade 

SENAI 

Quantidade 

SESI 
Total Geral DESCRIÇÃO 

01 04 02 06 

Multifuncional digital monocromática: 

Velocidade mínima de 50 páginas por minuto; 

Alimentação de papéis mínimo 1.500 folhas nas gavetas frontais; 

Conexão em rede interna 10/100/1000 Mb; 

Memória mínima de 02gb e HD interno de 250Gb; 

Processador mínimo de 1.2 GHz;  

Alimentador de originais reverso automático para 140 folhas;  

Aceita no mínimo o papel A3 e gramatura de papel mínima de 220g; 

Duplex automático; 

Capacidade de grampear e perfurar automaticamente; 

Capacidade de fazer impressão segura. 

02 12 12 24 

Multifuncional digital monocromática: 

Velocidade mínima de 55 páginas por minuto; 

Gaveta alimentação de papéis mínimo 500 folhas; 

Conexão em rede interna 10/100/1000 Mb; 

Memória mínima de 01gb e HD interno de 32gb; 

Processador mínimo de 1.2Ghz; 

Aceita no mínimo o papel A4; 

Duplex automático; 

Capacidade de fazer impressão segura. 

Alimentador de originais dual automático para 100 folhas;  

Tela sensível ao toque; 

03 15 06 21 

Multifuncional digital colorida: 

Velocidade mínima de 35 páginas por minuto; 

Alimentação de papéis mínimo 250 folhas; 

Conexão em rede interna 10/100/1000 Mb; 

Memória mínima de 01gb; 

Processador mínimo de 1.2Ghz;  

Alimentador de originais dual automático para 100 folhas;  

Aceita no mínimo o papel A4 e gramatura de papel mínima de 160g; 

Duplex automático. 

04 02 01 03 

Multifuncional digital colorida: 

Velocidade mínima de 50 páginas por minuto; 

Alimentação de papéis mínimo duas gavetas de 1.000 folhas cada; 

Conexão em rede interna 10/100/1000 Mb; 

Memória mínima de 01gb e HD interno de 250gb 

Processador mínimo de 1.2 GHz;  

Alimentador de originais dual automático para 100 folhas;  

Formatos papeis : A5 até A3 

Gramatura de papel mínima de 250g; 

Duplex automático. 
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05 03 00 03 

Impressora digital colorida e Encadernadora automática integrado 

(in line): 

Velocidade mínima de 130 páginas por minuto; 

Alimentação de papéis mínimo 2.500 folhas; 

Conexão em rede interna 10/100/1000 Mb; 

Memória mínima de 02 Gb e HD interno de 250 Gb;  

Aceita no mínimo o papel A3 e gramatura de papel mínima de 210g; 

Duplex automático; 

Unidade de acabamento automática para utilização interligada (in 

line) com a impressora, para encadernação de livros utilizando o 

sistema “hotmelt”; 

Dispor de software que permita a operação conjunta com a 

impressora Capacidade encardernar tipo livro automático e in line 

(no mesmo equipamento). 

Capacidade automática de imprimir, classificar eletronicamente, 

separar, inserir capa e contra capas de diversas gramaturas, cortar, 

colar, acabamento final igual livro. 

Fornecer o software para o encadernador, deve ser compatível com 

arquivos de formato Adobe® PDF e Microsoft Office, incluindo as 

funções de impressão de lombada e de pré-visualização, para um 

processo de pré-impressão. As capas dos livros são automaticamente 

e individualmente cortadas de acordo com seu tamanho e espessura, 

para um acabamento de encadernação profissional 

Processo de colagem de alta pressão.  

As páginas devem ficar em ordem e alinhadas.  

Permitir a produção de quarenta e oito livros de 100 páginas duplex 

de tamanho A4, impressas e encadernadas, em uma hora, 

acomodando várias gramaturas de livros de até 600 páginas, 

encadernados com a espessura de 1,5 mm a 30 mm 

(aproximadamente 15 a 300 folhas). 

Objetivo aumentar a produtividade e qualidade de apresentação das 

apostilas//livros didáticos, sem interveniência manual do operador, 

tudo automático. 

 

ILUSTRAÇÃO APENAS PARA REFERÊNCIA:   

 

 
Obs.: fornecimento de todos insumos para a produção das capas, 

exemplo: colas, filtros, laminas de limpeza, etc.  
 
 
 Operadores  

 
Para a entidade SENAI/SESI será, ainda, objeto dessa contratação a mão de obra 
especializada para execução dos serviços de cópias e impressões, conforme dados 
abaixo: 
 
Quantidade de postos: 02 (dois), sendo, com um operador cada local:  
01 (um) na unidade operacional: CFP/GP – Rua Pedro Américo, 18, Poço, Maceió/AL; 
01 (um) na unidade Casa da Industria e Escola SESI Cambona, meio período em cada 
local; 
 
Carga horária – 40h/semana: Segunda a sexta-feira; Manhã: 7h30 às 11h30, Tarde: 13h30 
às 17h30. 
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 Quanto à assistência técnica: 
 
A empresa deverá instalar e prestar assistência técnica e lógica especializadas em todos 
os equipamentos bem como treinamentos para utilização quando necessários;  
 
As manutenções serão preventivas e corretivas para permitir o pleno funcionamento dos  
equipamentos; 
 
Deverá disponibilizar manutenção física e lógica ON-SITE, deslocamento de técnico 
devidamente credenciado e capacitado para as manutenções a serem realizadas no nível 
de Hardware e Software dos equipamentos exigidos. 
 
Manter o desempenho dos equipamentos encaminhados a manutenção, obedecendo as 
normas técnicas dos fabricantes, com emprego de materiais de primeira qualidade novos e 
de primeiro uso, específicos aos serviços, observando orientação do Contratante, quando 
for o caso, de forma a manter o perfeito estado de funcionamento dos mesmos. 

 
 Quanto ao chamado técnico:  

 
A contratada deverá disponibilizar Chamado Técnico: via telephone ou e-mail com registro 
de horário do chamado, acionador do chamado, registro do número de série ou número do 
tombo do equipamento e descrição sumária da pane;  
 
Disponibilizar Help Desk via internet gerando um protocolo ou recibo de abertura da ordem 
de serviço, permitindo o acompanhamento do atendimento via internet;  
 
Horário de atendimento: horário comercial – das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira; 
 
O início do atendimento não poderá ultrapassar o prazo de 04 (quatro) horas úteis 
contadas a partir da data/hora da solicitação feita pelo requisitante. 
 

 Quanto aos insumos: 
 
Os insumos necessários para perfeita utilização dos equipamentos e prestação dos 
serviços deverão ser fornecidos pela contratada, tais como: papel, grampos, cola, toners, 
cartuchos, todos novos, originais do fabricante. Não serão aceitos produtos 
remanufaturados ou reenvasados;  
 
Os insumos devem obrigatoriamente ter alta capacidade, para redução de impacto ao meio 
ambiente;  
 
A empresa fornecedora deverá manter estoque de no mínimo 30 (trinta) dias de insumos 
toners e cartuchos, entre outros suprimentos e peças;  
 
A empresa fornecedora deverá fazer a logística de entrega dos insumos (toners, cartuchos) 
e peças em cada local que estejam sendo utilizados os equipamentos; 
 
A contratada, após a assinatura do contrato, devera apresentar comprovação do programa 
de destinação ambientalmente correta a ser dada a todos os recipientes e resíduos dos 
suprimentos, em conformidade com a legislação Lei nº 12.305/2010 e os preceitos de 
preservação ambiental; Esta comprovação deverá ser expedida pelo fabricante dos 
equipamentos; 
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A contratada deverá fornecer papel A4 75g de acordo com as características das 
impressoras. Para a impressora do item 06 deste Termo deverá obrigatoriamente ser 
fornecido papel A4 90g; 
 
Os papéis, obrigatoriamente, serão fornecidos logo após o encerramento da contagem de 
cópias e impressões em cada unidade operacional;  
 
Os tonners deverão ser disponibilizados 01 (um) de reserva para cada máquina ou 
conforme a necessidade, no prazo de até 04 (quatro) horas úteis após o pedido. 
 

 Quanto aos contadores e instalação das máquinas:  
 
As máquinas somente poderão ser instaladas com autorização expressa da Área 
Compartilhada de Suprimentos. No ato da instalação, obrigatoriamente serão extraídos os 
relatórios da estatística das máquinas para ser o ponto de partida do controle e quantitativo 
de cópias, porém será pago apenas o que estiver estipulado nos relatórios do SENAI e 
SESI;  
 
As impressoras deverão disponibilizar relatório de estatística dos contadores com controle 
automático;  
 
O encerramento dos contadores das cópias ocorrerá do primeiro dia útil do mês 
subsequente ao do fornecimento. As notas fiscais somente poderão ser emitidas após 
conferência dos referidos contadores pelas unidades do SESI e SENAI;  

 
Quanto ao software de gerenciamento de impressão:  
 
Todos os equipamentos deverão ter controle gerencial por usuário. Para as impressoras 
dos itens 01 a 04 deverão disponibilizar o gerenciamento através de senha de usuário 
diretamente na máquina fazendo com que a impressão só seja concretizada após inserção 
de senha e usuário, impressão segura. A solução deverá permitir a funcionalidade pull print 
sendo necessário o desbloqueio do painel da impressora por pin, usuário e senha ou 
cartão RFID vinculado ao Active Directory ou domain controller para liberar a impressão. 

 
Bilhetagem de impressões oriundas de computadores Linux, MAC e Windows. 

Disponibilizar sistema follow me em impressoras e multifuncionais, onde o usuário poderá 
enviar uma impressão para uma fila de impressão global e retirar em qualquer uma das 
impressoras, em qualquer localidade. 

Para o item 5, máquinas de produção, apenas usuários específicos poderão enviar os 
arquivos para as maquinas, essas impressões ficarão retidas, somente serão liberadas 
pelo responsável do SENAI através de autenticação pré-cadastrados.Gerar relatório com 
as seguintes informações: Quem imprimiu, nome ou ip do computador, nome do arquivo 
impresso, data e horário que foi impresso, equipamento que foi impresso, custo da 
impressão. 

Identificar usuários vinculados ao AD das impressões diretas. 

Obter informações das impressões por: 
           >centro de custo;  

>usuário, por grupo de usuários, impressora ou grupo de impressora;  
>tipo de impressão: monocromática, policromática;  
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Deve permitir criar cota para usuários, grupo de usuários, cargos, centro de custo, 
impressoras e grupo de impressoras. 
Permitir a definição de cotas globais pelos cargos dos usuários, e que seja automática, 
permitindo quando o usuário trocar de cargo, ele se enquadre na cota global definida para 
o novo cargo. 
Obter o acesso ao banco de dados da aplicação para criação de relatórios, bem como 
permitir uma linha de comando para acessar o banco de dados do SENAI e SESI (Querys). 

 
 Quanto aos requisitos mínimos comuns a todas as multifuncionais e impressora:  

 
Equipamentos novos, de primeiro uso e em linha de produção;  
 
Apresentar carta do fabricante, informando que a licitante é autorizada a comercializar e 
prestar assistência técnica da marca no Estado de Alagoas; 
 
Cada equipamento deverá ser acompanhado de estabilizador e todos os softwares 
necessários à implementação das possibilidades de digitalização descritas; 
 
Para padronização de drivers e software de gestão, todos os equipamentos com tecnologia 
laser/led deverão ser do mesmo fabricante. 

 
 Do Pagamento: 

 
Os pagamentos serão executados por pagina extraída, conforme controle interno do 
SENAI/SESI; 
 
Observações importantes: 
 Não haverá franquia mínima de uso mensal;  
 Não haverá pagamento e ou valor a ser pago por equipamento utilizado 
 As encadernações, seus serviços e materiais deverão estar inclusos e previstos nos 

valores unitários a serem pagos para impressões/cópias conforme quadro acima. 
 As digitalizações executadas nos equipamentos não serão computadas como os 

serviços do quadro acima. 
  

 Informações gerais: 
 
A empresa deverá executar diretamente o objeto da contratação, conforme o estabelecido 
no contrato e neste termo de referência, não podendo haver transferência de 
responsabilidades, subcontratações e terceirização de serviços;  
 
Deverá ainda assegurar o livre acesso dos fiscais da Contratada no local onde os serviços 
estão sendo executados ou nas instalações da própria contratada;  
 
Os funcionários da contratada que irão prestar serviços nas unidades do SESI e do SENAI 
deverão estar devidamente identificados e atender aos regulamentos internos da entidade, 
estendendo para os funcionários que irão prestar serviços eventualmente; 
 

A contratante poderá solicitar a troca de funcionário do posto conforme a necessidade, não 
exigindo os motivos para a ação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) PREFERENCIALMENTE 
EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
Local e data 
 
À Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
 
REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
 
Pela presente fica credenciado o Sr(a)                                  ,  inscrito  no  CPF sob  o  nº 
                 , identidade nº                    , expedida por                           , junto ao SESI/AL e ao 
SENAI/AL para representar esta  Empresa (razão social)          , inscrita no CNPJ sob o nº 
                            na licitação  acima  referida,  a quem se outorga os poderes para rubricar 
propostas das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 
receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 
acordar,  transigir,  dar  lances,  enfim,  praticar  todo  e  qualquer  ato  necessário  à  perfeitare 
representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 
 
 

_______________________ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezado Licitante, 
 
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no item 2.4 do 
Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de 
Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado a credencial. 
 
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula de identidade do 
representante designado junto com a original para conferência pela Comissão de Licitação. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
ANEXO III 

PROPOSTA DE PREÇOS (modelo). Utilizar papel timbrado. 
 
À Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
Ref.: Pregão Presencial nº 01/2020. 
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços de reprografia e impressão. 
 
Prezados Senhores 
(razão social da proponente), inscrita no CNPJ N° xxxxxxxx, com sede na Rua/Avenida, 
n° xx, na cidade de xxxxxx, no Estado de xxxxxx, neste ato representada pelo Sr./Sra 
xxxxx, em conformidade com o edital de licitação conjunta, PREGÃO PRESENCIAL N° 
01/2020, declara que caso seja adjudicada nos itens abaixo, adotará as seguintes 
especificações e condições: 
 
a - Que os preços apresentados têm validade de 60 dias; 
b - Que conforme especificações descritas, estamos ofertando os itens abaixo 
discriminados, que atendem plenamente o disposto no instrumento convocatório:  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

01 
CÓPIA E IMPRESSÃO 
MONOCROMÁTICA. 

UNID 3.500.000   

02 CÓPIA E IMPRESSÃO COLORIDA. UNID 1.000.000   

 
VALOR GLOBAL: R$ ..... ( ..... ). 
 
c) Que estamos ofertando os serviços na condição de pagamento: em 12 (doze) parcelas 
mensais, em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
mediante apresentação das respectivas notas fiscais. Os pagamentos serão realizados através de 
boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica 
Federal ou no Banco do Brasil. 
d) Que os equipamentos serão entregues e instalados em até 15 (quinze) dias após a 
assinatura do contrato; 
d) Que o início do atendimento não ultrapassará o prazo de 04 (quatro) horas úteis 
contadas a partir da data/hora da solicitação feita pelo requisitante;  
e) Que nos preços apresentados estão inclusas: 
 
* todas as despesas com impostos, tributos, fretes, seguros, todos os suprimentos (papel, 
peças, acessórios, toners e tudo que se fizer necessário para a extração das cópias, 
inclusive mão-de-obra especializada), descontos emolumentos, contribuições 
previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta e 
indireta, e que não solicitaremos nenhum tipo de reembolso;  
 
* todas as despesas necessárias para a perfeita entrega do objeto licitado nos locais 
informados. 
 
Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 
06 de outubro de 2020. 

 
 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2020 
ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 

 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSÃO QUE 
CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI E XXXXXX 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional em Alagoas, situado na 
Avenida Fernandes Lima, 385, 3º andar, Farol, Maceió, Alagoas, inscrito no CNPJ sob nº 
03.798.336/0001-30, neste ato representado por seu Diretor Regional o industrial JOSÉ CARLOS 
LYRA DE ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, CPF nº 038.849.024-15, RG. nº 
114.175-SSP/AL e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, 
Departamento Regional de Alagoas, inscrito no CNPJ nº 03.798.361/0001-13, estabelecido na 
Avenida Fernandes Lima, 385, 2º andar, Farol, Maceió, Alagoas, neste ato representado por seu 
Diretor Regional CARLOS ALBERTO PACHECO PAES, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
cadastrado no CPF nº 348.718.104-53 e RG nº 200.200.116.2327 SSP/AL, doravante 
denominados CONTRATANTES e XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ nº XXXXXXXX, estabelecida na Rua XXXXXXXX, nº XX, Bairro, Cidade, Estado, CEP 
XXXXXXXX, neste ato representada por seu  XXXXXXXX, nacionalidade, estado civil, formação, 
CPF nº XXXXXXXX, RG. nº XXXXXXXX – SSP/ XX,  doravante denominada CONTRATADA, 
resolvem celebrar este instrumento particular de prestação de serviços de reprografia e 
impressão, o qual se regerá pelas cláusulas abaixo indicadas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO 
 
1.1 - O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de reprografia e impressão pela 
CONTRATADA aos CONTRATANTES, através de XX máquinas copiadoras, com capacidade de 
cópias igual ou superior ao estabelecido nas especificações do Termo de Referência, ANEXO I do 
Pregão Presencial nº 01/2020.  
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO 
 
2.1 – A CONTRATADA, instalará os equipamentos objeto desta avença sem nenhum custo para 
os CONTRATANTES nos seguintes locais:  
 
Unidades SENAI: 
 
 CFP/GP: Rua Pedro Américo, 18, Poço, Maceió/AL; 
 DR: Av. Fernandes Lima, 385, Edf. Casa da Indústria, Farol, Maceió/AL; 
 EBEP – Benedito Bentes: Avenida Antonio Lisboa de Amorim, Lote 1751, Benedito 

Bentes; Maceió/AL; 
 CEP/JGB: Rua Camillo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL. 

 
Unidades SESI: 
 
 DR: Av. Fernandes Lima, 385, Edf. Casa da Indústria, Farol, Maceió/AL; 
 UFAS: Dist. Ind. Gov. Luiz Cavalcante, Rua João José Pereira Filho, s/nº. Tabuleiro. 

Maceió /AL;                                                            
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 VILA OLÍMPICA ALBANO FRANCO: Rua Francisco de Menezes, N.º 855 – Cambona, 
Maceió/AL.        

 CEP/JGB: Rua Camillo Collier, 520, Primavera, Arapiraca/AL;  
 ESCOLA INDUSTRIAL ABELARDO LOPES: Rua General Hermes, N.º 485 – Cambona, 

Maceió/AL.  
 
2.2 – Fica estabelecido que, por eventual mudança nos endereços indicados no item 2.1 e por 
conseqüência, da necessidade de instalação dos equipamentos em outro local, obrigam-se os 
CONTRATANTES a comunicarem o novo endereço à CONTRATADA, requisitando as medidas e 
procedimentos necessários para fins de nova instalação.   
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
 
3.1 – O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, com início em ...../...../2020, não 
podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 
(sessenta) meses.   
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E DO PRAZO DE PAGAMENTO  
 
4.1 – O SENAI e o SESI pagarão à CONTRATADA uma quantia de R$ XXXX (XXXXX), por cópia 
monocromática e R$ XXXX (XXXXX) por cópia colorida a ser paga mensalmente de acordo com 
as quantidades impressas, em até 15 (quinze) dias corridos do mês subseqüente ao da prestação 
dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, bem como das fotocópias da 
folha de pagamento, guias de recolhimento das contribuições previdenciárias e FGTS dos 
funcionários dos dois postos de serviços, referentes ao mês anterior ao da prestação dos 
serviços, devidamente quitados. O não atendimento pela CONTRATADA desta obrigação 
importará na suspensão do pagamento, sem que caiba a ela qualquer indenização, seja a que 
título for; 
 
4.1.1 - Os pagamentos serão realizados através de boleto bancário ou depósito em conta de 
titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. 
 
4.2 – Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais) que sejam 
devidos em decorrência direta ou indireta do presente contrato ou de sua execução, serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA sem direito a reembolso. Os CONTRATANTES, na 
qualidade de fonte pagadora, descontarão dos pagamentos que efetuarem e recolherão, nos 
prazos da lei, os tributos a que sejam obrigados pela legislação vigente. 
 
4.3 – Os CONTRATANTES obrigam-se pelos pagamentos dos valores ajustados neste contrato, 
até o final do prazo ajustado. 
 
4.4 - A CONTRATADA obriga-se a estabelecer e a manter sob sua exclusiva responsabilidade, 
seguro saúde, seguro acidentes e de vida ou outros tipos de seguros feitos obrigatoriamente por 
empregadores para seus empregados, nos termos da legislação em vigor, bem como o 
pagamento por danos ocasionados a terceiros durante a execução dos serviços contratados, 
excluindo expressamente os CONTRATANTES de quaisquer ônus ou responsabilidades sob os 
empregados que prestarão o serviço ora contratados. 
 
4.5 – O não atendimento pela CONTRATADA ao disposto neste item dará aos CONTRATANTES 
o direito de suspender os pagamentos devidos, até o cumprimento pela CONTRATADA de suas 
obrigações. 
 



 
 

                  19 
SISTEMA FIEA                                                                                                                   Ed. Casa da Indústria                                              PABX: (082) 2121-3000 

SESI/SENAI/FIEA/IEL                                                                                               Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                       
Departamento Regional de Alagoas                                                                          CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

4.5.1 – Na hipótese do item 4.5 os CONTRATANTES não pagarão à CONTRATADA qualquer 
valor adicional em razão dessa retenção. 
CLÁUSULA QUINTA - DA NEGOCIAÇÃO DOS CRÉDITOS   
 
5.1 – É vedado a CONTRATADA negociar com bancos, empresas de factoring ou qualquer 
instituição financeira, inclusive pessoas físicas, todos os seus créditos decorrentes deste contrato.    
 
CLÁUSULA SEXTA – RETENÇÃO DE CRÉDITOS 
 
6.1 - Caso o CONTRATANTE venha a ser demandado judicialmente por terceiros, em razão deste 
contrato ou de sua execução, independentemente da natureza da demanda, fica autorizado pela 
CONTRATADA a reter, a título de caução, dos pagamentos que lhes são devidos, o valor integral 
dos pedidos relacionados na aludida ação judicial, o qual poderá ser utilizado para quitar o débito 
judicial cobrado.  
 
6.2 - Se a CONTRATADA vier a solucionar a pendência judicial em questão, pondo fim ao litígio 
às suas exclusivas expensas, o valor retido a título de caução pelo CONTRATANTE será 
integralmente devolvido. Caso seja necessário utilizar o valor retido para por fim a questão 
judicial, somente será devolvido à CONTRATADA o valor remanescente, se houver. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS INSUMOS E DA MÃO-DE-OBRA 
 
7.1 – Todos os insumos (papel, peças, acessórios, toners e tudo que se fizer necessário para a 
extração das cópias, inclusive mão-de-obra especializada), correrão por conta exclusiva da 
CONTRATADA. 
 
7.2 – É de integral responsabilidade da CONTRATADA a execução da mão-de-obra 
especializada, necessária para efetuar a tiragem de cópias, por intermédio de 02 (dois) 
operadores, nos endereços constantes do termo de referência. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 
8.1 - As partes comprometem-se a não explorar qualquer forma de mão-de-obra infantil e a evitar, 
de todos os modos, a contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas físicas ou 
jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, o trabalho infantil em qualquer localidade.  
 
CLÁUSULA NONA – DA INADIMPLÊNCIA 
 
9.1. O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas deste contrato implicará 
na rescisão contratual e sujeitará a CONTRATADA às seguintes penalidades: 
 
9.1.1. Pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato; 
 
9.1.2. Rescisão do Contrato; 
9.1.3. Suspensão, por um período de até 02 (dois) anos, do direito de participar de licitação 
promovida pelos CONTRATANTES.  
 
9.1.4.  A critério dos CONTRATANTES, as sanções poderão ser aplicadas acumulativamente. 
 
9.2 – As faturas não pagas nos respectivos vencimentos pelos CONTRATANTES, serão 
acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), incidente sobre 
o valor do principal, referente a cota de cada instituição, sem prejuízo do desligamento e 
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travamento dos equipamentos, após 15 (quinze) dias a contar do atraso, ou a sua retirada, após 
30 (trinta) dias, com a conseqüente rescisão do contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS PREPOSTOS DA CONTRATADA 
 
10.1 – A CONTRATADA obriga-se a registrar todos os seus empregados que prestarão os 
serviços ora contratados, ficando expressamente esclarecido que a mesma é a única 
empregadora dos prepostos que utilizar para a execução dos serviços que vierem a ser 
desenvolvidos por força do presente contrato, inexistindo vinculo de qualquer natureza entre 
esses prepostos e os CONTRATANTES. 
 
10.2 – A CONTRATADA obriga-se, alem do pagamento de salários ao recolhimento do FGTS e 
das contribuições previdenciárias de todos os seus empregados envolvidos na prestação dos 
serviços objeto do presente contrato. Responde ainda a CONTRATADA pelos danos ocasionados 
a terceiros durante a execução dos serviços contratados, excluindo expressamente os 
CONTRATANTES de quaisquer ônus ou responsabilidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA 
 
11.1 – A CONTRATADA dará garantia de que os serviços realizados no âmbito do presente 
contrato, de acordo com as especificações e informações fornecidas pelos CONTRATANTES, 
serão executados de maneira correta e com a melhor técnica, responsabilizando-se pela solidez e 
segurança dos mesmos, conforme previsto no Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO 
 
12.1 – O presente contrato produzirá seus efeitos entre as partes contratantes a partir da data de 
sua assinatura, sendo vedado a cessão ou transferência total ou parcial por qualquer delas, a 
terceiros, sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 
 
13.1 – Os CONTRATANTES independentemente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, 
poderão rescindir o presente Contrato nos seguintes casos: 
 
13.2 – Insolvência notória, impetração de concordata, decretação de falência ou liquidação judicial 
ou extrajudicial da CONTRATADA. 
 
13.3 – Inadimplemento de qualquer Cláusula ou condição do presente Contrato pela 
CONTRATADA, salvo quando motivado pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, conforme 
definidos no Código Civil. 
 
13.4 – Interrupção dos trabalhos por mais de 05 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez) dias 
alternados sem justificativa aceita pelos CONTRATANTES. 
 
13.5 – Os CONTRATANTES poderão, a seu exclusivo critério, unilateralmente e a qualquer 
tempo, desistir da realização, parcial ou total, dos serviços objeto deste contrato ficando desde já, 
desobrigados do pagamento de qualquer indenização à CONTRATADA. 

 
13.6 – Poderão as partes convencionar a rescisão do presente contrato por mútuo consentimento 
em documento datado e assinado por ambas, compondo de comum acordo seus interesses. 
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13.7 – Toda e qualquer tolerância quanto ao cumprimento por qualquer das partes, das condições 
estabelecidas no presente contrato, não significará novação ou alteração das disposições ora 
pactuadas, mas somente liberalidade da parte. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO 
 
14.1 - Elegem as partes o Foro da Comarca de Maceió, com expressa renúncia de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias relativas ao 
presente Contrato. 
 
E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente contrato em 02 (duas) 
vias, de igual teor e efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, ambas maiores, capazes e 
conhecidas das partes.  
 

Maceió, …… de outubro de 2020. 
 
 

José Carlos Lyra de Andrade 
Diretor Regional do SESI 

CONTRATANTE 
 
 

Carlos Alberto Pacheco Paes 
Diretor Regional do SENAI/AL 

CONTRATANTE 
 
 

(Nome do representante) 
(Nome da empresa) 

CONTRATADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1ª)_______________________________________ 
    CPF nº 
 
 
2ª)_______________________________________ 
    CPF nº 
 


