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CONCORRÊNCIA CONJUNTA (SESI/SENAI) Nº 09/2020 

EDITAL 
 

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 10 de novembro de 

2020, às nove horas, no 1º andar do Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à 

Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas, certame licitatório para contratação de 

pessoa jurídica prestadora de serviços de limpeza e conservação com 34 postos de 44 horas 

semanais, na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a qual reger-

se-á pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, bem como pelas disposições 

deste edital. 

 

01 - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente Concorrência tem por objeto a contratação de pessoa jurídica prestadora de 

serviços de limpeza e conservação com 34 postos de 44 horas semanais, conforme 

especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo I deste edital. 

 

1.1.1 – Os serviços dos 34 (trinta e quatro) postos serão prestados por 20 (vinte) homens e 14 

(quatorze) mulheres, com 02 (dois) atuando como líderes. 

 
1.2 - Os recursos para a contratação do objeto da presente licitação estão disponíveis na conta 

orçamentária nº 31010610001. 

 

1.3 – As notas fiscais serão entregues no Edifício Casa da Indústria Napoleão Barbosa, Avenida 

Fernandes Lima n° 385, Farol, Maceió, Alagoas. 

              
02 – DO RECEBIMENTO 

 

2.1 - A Comissão de Licitações receberá os envelopes da "documentação" e da "proposta", em 

sessão pública a ser realizada no 1º andar do Edifício Casa da Indústria “Napoleão Barbosa”, 

situado na Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió, Alagoas, até às 09 horas do dia 10 de 

novembro de 2020. 

 

2.1.1 – Fica estabelecido que, a critério da Comissão de Licitação poderá ser concedida uma 

tolerância de até 10 (dez) minutos após o horário estabelecido, para que os licitantes possam 

entregar os envelopes da "documentação" e da "proposta".  

 

2.2 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante o SESI/SENAI o 

licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder a abertura dos envelopes. 

 

03 - DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

3.1 - A licitante se fará apresentar nesta licitação, através de pessoa física devidamente credenciada 

por instrumento de procuração legalmente constituída, com firma reconhecida em cartório, se 

particular, inclusive devendo ser outorgada pela pessoa responsável de conformidade com o 

respectivo contrato social e, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal 

comprovação será feita mediante apresentação do contrato social e ou certidão simplificada da Junta 

Comercial, em ambos os casos, as documentações deverão ser apresentadas à Comissão Permanente 
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Única de Licitação previamente na hora do credenciamento dos participantes e fora dos envelopes 

relacionados no item 04 (quatro) do edital. O representante deverá apresentar cópia de 

documento de identificação autenticado em cartório ou apresentar cópia simples 

acompanhada do original para conferência da Comissão de Licitação. 

 

3.2 – Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, 

sob pena de as licitantes representas terem suas participações ativas prejudicadas nas sessões 

públicas. 

 

3.3 - O não atendimento pelo interessado do disposto no item 3.1 retro, não importará na 

desclassificação da proposta, todavia impedirá o representante porventura presente de se manifestar 

ou responder pela mesma. 

 

04 - DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1 - Poderão participar desta concorrência as empresas que satisfaçam integralmente as exigências 

deste Edital, de seus anexos e do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  

 

4.2 – No dia, hora e local designados neste Edital os licitantes deverão apresentar dois envelopes 

lacrados, contendo respectivamente os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope “A”) e 

PROPOSTA COMERCIAL (envelope “B”). 

 

4.3 - O envelope com os documentos de habilitação deverá especificar na parte externa os seguintes 

dizeres: 

 

 

SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 09/2020 

ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

DATA: 10.11.2020 - HORA: 09:00  

OBJETO: contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de limpeza e conservação  

com 34 postos de 44 horas semanais. 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

E-mail: 

 

 

4.4 - O envelope com a proposta comercial deverá especificar na parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 

CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 09/2020 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL 

DATA: 10.11.2020 - HORA: 09:00  

OBJETO: contratação de pessoa jurídica prestadora de serviços de limpeza e conservação  

com 34 postos de 44 horas semanais. 
 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

E-mail: 
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4.5 - Os envelopes também poderão ser enviados através dos CORREIOS endereçados à 

Comissão de Licitação, ou entregues através de protocolo, quando assim preferir o licitante, até a 

data e horário estabelecidos. 

 

4.6 – NO ENVELOPE "A" (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 Permanente 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: 

 

4.6.1 - Habilitação jurídica 

a) Registro Comercial e suas alterações (Declaração de Firma Individual ou Contrato Social) 

devidamente registrados; 

 

4.6.2 – Qualificação técnica 

a) Pelo menos 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, informando que a empresa está executando ou já executou serviço de mesma 

natureza do objeto deste processo, de modo satisfatório.  

 

4.6.3 - 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; 

 

4.6.4 - Regularidade fiscal 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

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. 

 

4.7 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA COMERCIAL) deverá conter: 

Proposta de preços, redigida em português, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita 

nem apresentar rasuras, emendas, devendo ser redigida ou impressa em meio eletrônico, em uma 

via, sendo todas as páginas rubricadas e a última assinada pelo representante legal, e com os 

seguintes requisitos: 

a) - Valor unitário e valor total de cada item e valor global da proposta; 

b) – Nos preços constantes da proposta deverão estar incluídos todos os impostos, descontos 

emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos 

em decorrência direta e indireta. Não será considerado o item da proposta que apresentar 

qualquer possibilidade de acréscimo ao preço apresentado; 

c) - A validade da proposta não deverá ser inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data 

fixada no preâmbulo deste Edital; 

d) – Condições de pagamento: em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, bem como das fotocópias da folha de 
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pagamento, dos comprovantes de pagamentos dos salários, guias de recolhimento das contribuições 

previdenciárias e FGTS, de seus empregados e prepostos envolvidos na execução do objeto deste 

contrato, referentes ao mês anterior ao da prestação dos serviços, devidamente quitados. O 

pagamento será realizado através de boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do 

fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil;  

e) – Período de execução dos serviços: 12 (doze) meses, com início em 01/12/2020, não podendo 

ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 (sessenta) meses. 

 

OBS.: AS PROPOSTAS PODERÃO SER APRESENTADAS, CONFORME 

DISPOSTO NO ANEXO III DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

COMERCIAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDA, REDIGIDA DE FORMA 

CLARA, SEM EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS E 

DEVIDAMENTE ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA 

LICITANTE. 
 

4.8 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto, subjetivo ou 

reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. 

 

5.0 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO  

 

5.1 - O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes da 

"Documentação" e da "Proposta" até o dia, horário e no local fixados no preâmbulo deste edital; 

 

5.2 - Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação no certame de licitante retardatário, a não 

ser como ouvinte; 

 

5.3 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "documentação" e 

"proposta", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado final da 

CONCORRÊNCIA; 

 

5.4 - Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença dos 

interessados, pela Comissão de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a 

qual deverá ser rubricada pelos representantes legais dos licitantes presentes; 

 

5.5 - Abertos os envelopes referentes à "Documentação", a Comissão de Licitação apreciará os 

documentos de cada licitante e havendo expressamente renúncia em interpor recurso por parte de 

todos os representantes poderá, na mesma sessão, divulgar o nome das empresas habilitadas e das 

inabilitadas; 

 

5.6 - Os licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos documentos exigidos no envelope 

"Documentação", ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA, 

ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior; 

 

5.7 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de 

diligências ou consultas, a Comissão de Licitação decidirá sobre a habilitação de cada licitante. Se, 

eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, estas serão 

consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão previamente convocada pela 

comissão sendo designado dia, hora e local; 

 

5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos 

pela Comissão de Licitação para abertura dos envelopes "Proposta"; 



 
 

 

 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 

 

5 

5.8.1 - Os licitantes serão convocados a comparecerem, ficando os envelopes contendo as referidas 

propostas sob guarda da Comissão de Licitação devidamente lacrados e rubricados no fecho pelos 

seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.9 - Após a abertura dos envelopes "Documentação", os demais, contendo as propostas, serão 

abertos; 

 

5.9.1 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 

direito de interposição de recurso; ou 

 

5.9.2 - depois de transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso, 

ou 

 

5.9.3 - depois de dado o conhecimento do deferimento ou indeferimento do recurso interposto; 

 

5.10 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" 

em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas 

apresentadas com os requisitos do ato convocatório, os envelopes não abertos, já rubricados no 

fecho, ficarão em poder da Comissão de Licitação até a data e horário marcado para prosseguimento 

dos trabalhos; 

 

5.11 - A abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" será realizada em sessão pública, da 

qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos 

representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.1 - consideradas as ressalvas contidas neste ato convocatório, qualquer reclamação deverá ser 

feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 

 

5.11.2 - a inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subseqüentes; 

 

5.12 - Ultrapassada a fase de habilitação dos licitantes e abertos os envelopes "Propostas", não 

caberá desclassificar as propostas de preços por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de 

fatos superveniente ou só conhecido após o julgamento. 

 

5.13 - De acordo com o Art. 16º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, será 

facultado à Comissão de Licitações, abrir primeiramente os envelopes de propostas, classificando os 

proponentes, e só então abrir o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. 

Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais recursos 

interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes, na 

ordem de classificação, para que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação 

seja declarado vencedor. 

 

06 - DO JULGAMENTO 

 

6.1 - No julgamento da presente licitação, levar-se-á em conta o interesse do SESI/SENAI, no 

critério de menor preço global.  

 

6.2 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, se fará, obrigatoriamente, um sorteio, em ato 

público, para o qual todos os licitantes serão convocados. Vedado qualquer outro processo. 
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6.3 – Após o julgamento do certame, o seu resultado será submetido aos Diretores Regionais do 

SESI e do SENAI para homologação e posterior adjudicação, conforme determina o Regulamento 

de Licitação do SESI/SENAI. 

 

6.4 – A licitante adjudicada firmará contrato com o SESI e com o SENAI, conforme minutas 

constantes do anexo II deste edital. 

 

07 - DO PREÇO 

 

7.1 – Os serviços objeto da presente licitação serão fornecidos pelos preços apresentados na 

proposta da licitante vencedora, os quais serão descritos em reais. 

 

08 – DA ENTREGA DAS NOTAS FISCAIS 

 

8.1 – A entrega das notas fiscais será no seguinte endereço: Edifício Casa da Indústria Napoleão 

Barbosa, Avenida Fernandes Lima nº 385, Farol, Maceió, Alagoas.  

 

09 - DO PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, bem como das fotocópias da folha de 

pagamento, dos comprovantes de pagamentos dos salários, guias de recolhimento das contribuições 

previdenciárias e FGTS, de seus empregados e prepostos envolvidos na execução do objeto deste 

contrato, referentes ao mês anterior ao da prestação dos serviços, devidamente quitados. O 

pagamento será realizado através de boleto bancário ou depósito em conta de titularidade do 

fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. 

 

9.2 - O faturamento será em nome do SESI - Serviço Social da Indústria, CNPJ nº 03.798.336/0001-

30, Avenida Fernandes Lima 385, Farol, Maceió, Alagoas e em nome do SENAI - Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial, CNPJ nº 03.798.361/0001-13, Avenida Fernandes Lima 385, Farol, 

Maceió, Alagoas, conforme pedido de compra. 

 

10 – DOS RECURSOS 

 

10.1 – Do resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, dirigido aos Diretores Regionais do SESI e do SENAI, por 

intermédio da Comissão de Licitações. 

 

10.2 - 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, que ocorrerá da comunicação da 

interposição do recurso. 

  

10.3 – Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais ou por quem estes delegarem 

competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

11 - DAS PENALIDADES 

 

11.1 - Pela inexecução total ou parcial da proposta de preços, o SESI e o SENAI poderão, garantida 

a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes penalidades: 

a - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os 

quais tenha concorrido; 
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b - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

SENAI e o SESI, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

c - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com o SENAI e o SESI 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior. 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – Após, formalizada a entrega das propostas, não serão permitidos quaisquer adendos, 

acréscimos ou retificações às mesmas. 

 

12.2 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação relativa à presente Concorrência. 

 

12.3 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Edital, cuja inobservância 

constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 

 

12.4 - Não será classificado o licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão de 

contrato anteriormente celebrado com o SESI/SENAI, e tenha sido aplicada qualquer das penas 

previstas nos Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

 

12.5 - No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias decorridos a 

partir do aviso inicial e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a nova divulgação. 

 

12.6 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser solicitadas por 

escrito à Comissão de Licitações (email: licitacao@al.senai.br). 

 

12.7 - 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 horário anteriormente 

estabelecidos. 

 

12.8 - 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. 

 

12.9 - A critério do SESI/SENAI, esta CONCORRÊNCIA poderá ser cancelada, se houver 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, ou ser revogada se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse do 

SESI/SENAI, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta não cabendo por isso qualquer tipo de indenização para o(s) vencedor 

(es). 

 

12.10 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 

       

Maceió, 23 de outubro de 2020. 

 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 09/2020 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO TR 

 

1.1. TÍTULO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

  

2. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTRATANTES 

 

2.1. ENTIDADES 

 

SESI E SENAI AL 

 

2.1.1 CONTA ORÇAMENTÁRIA: 31010610001 

 

2.2. ENDEREÇO: 

 

1 - SENAI - CFP/GP - RUA PEDRO AMÉRICO N° 18, POÇO, MACEIÓ, ALAGOAS; 

 

2 - SENAI - EBEP/BENEDITO BENTES - AV. ANTONIO LISBOA DE AMORIM, LOTE 

1751, BENEDITO BENTES, MACEIÓ, ALAGOAS; 

 

3 - SENAI – CEP/JGB – RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER N° 520, PRIMAVERA, 

ARAPIRACA, ALAGOAS; 

 

4 - SESI – CEP/JGB – RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER N° 520, PRIMAVERA, 

ARAPIRACA, ALAGOAS; 

 

5 - SESI – ESCOLA SESI INDUSTRIAL ABELARDO LOPES – RUA GENERAL HERMES 

N° 485, CAMBONA, MACEIÓ, ALAGOAS; 

 

6 - SESI/UFAS - DIST. IND. GOV. LUIZ CAVALCANTE, RUA JOÃO JOSÉ PEREIRA 

FILHO S/N°, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ, ALAGOAS. 

 

2.3. NOME E TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELO TERMO: 

 

SARAH CAROLINE COSTA DE MORAIS ALVES 

(82) 2121-3048 

SARAH.ALVES@SISTEMAFIEA.COM.BR 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

ATUALMENTE AS UNIDADES DO SESI E SENAI POSSUEM CONTRATOS COM 

FORNECEDORES DISTINTOS E ALGUMAS UNIDADES POSSUEM OS SERVIÇOS COM 

FUNCIONÁRIOS PRÓPRIOS. A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA A UNIFICAÇÃO PARA 

CONSOLIDAÇÃO DE UMA ÚNICA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADA PARA 

FACILITAR A GESTÃO DO CONTRATO, BEM COMO A DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS 

OPERACIONAIS E O ALCANCE DAS METAS FÍSICAS.  
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4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

 

4.1. OBJETIVO GERAL 

 

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA 

34 POSTOS, SENDO 20 HOMENS E 14 MULHERES, COM 02 ATUANDO COMO LÍDERES, 

COM CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 44 HORAS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS 

DO SESI E SENAI. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISTRIBUIDOS NOS SEGUINTES POSTOS:  

 

SENAI - GP - 10 POSTOS, SENDO 07 HOMENS E 03 MULHERES, UM ATUANDO COMO 

LÍDER; 

 

SENAI EBEP - 09 POSTOS, SENDO 06 HOMENS E 03 MULHERES, UM ATUANDO COMO 

LÍDER; 

 

SENAI ARAPIRACA - 02 POSTOS, 01 HOMEM E 01 MULHER; 

 

SESI ARAPIRACA - 02 POSTOS, 01 HOMEM E 01 MULHER; 

 

SESI ESCOLA CAMBONA - 08 POSTOS, 04 HOMENS E 04 MULHERES; 

 

SESI UFAS - 03 POSTOS, 01 HOMEM E 02 MULHERES; 

 

5. ATIVIDADES 

 

EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS PRÉDIOS, PÁTIOS, ESCRITÓRIOS, 

INSTALAÇÕES, SALAS DE AULA, ETC. 

EFETUAR A REMOÇÃO DE ENTULHOS DE LIXO. 

REALIZAR TODAS AS OPERAÇÕES REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E 

EQUIPAMENTOS, FAZENDO-O SOB ORIENTAÇÃO DIRETA. 

PROCEDER A LAVAGEM DE VIDRAÇAS E PERSIANAS, RALOS, CAIXA-DE-GORDURA E 

ESGOTOS, ASSIM COMO DESENTUPIR PIAS E RALOS. 

PROVER OS SANITÁRIOS COM TOALHAS, SABÃO E PAPEL HIGIÊNICO, REMOVENDO 

OS JÁ SERVIDOS. 

EFETUAR PEQUENOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMO PODA E RETIRADA DE 

GALHOS, VARRIÇÃO DE RESTOS, CORTE DE ARBUSTOS E GRAMA 

INFORMAR AO CHEFE IMEDIATO DAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NAS 

INSTALAÇÕES DAS DEPENDÊNCIAS DE TRABALHO. 

EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE 

ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL. 

 

6. PRODUTOS / ENTREGAS 

 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES CONFORME DISPOSTOS NOS ITENS 4.2 E 5. 
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7. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 

A VERIFICAÇÃO DA ENTREGA DO SERVIÇO EM CONFORMIDADE AO CONTRATO, 

SERÁ EVIDENCIADO ATRAVÉS DE ATESTO MENSAL EMITIDO PELO RESPONSÁVEL 

DESIGNADO PELO CONTRATANTE EM CADA UNIDADE.  

 

8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

 O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO É DE 12 MESES PODENDO SER PRORROGADO 

MEDIANTE TERMO ADITIVO, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR INCLUSIVE COM SUAS 

EVENTUAIS PRORROGAÇÕES, O LIMITE MÁXIMO DE 60 MESES.  

 

8.2. DATAS: 

 

DATA DO INÍCIO DO TRABALHO DA EMPRESA: 01/12/2020 

DATA DO TÉRMINO DO TRABALHO DA EMPRESA: 01/12/2021 

 

9. CUSTO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

9.1. CUSTOS 

 

9.1.1. – CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO: 

 

- TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS; 

 

- PASSAGENS; 

 

- FARDAMENTOS E EPI'S  PARA O CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS/SERVENTE DE LIMPEZA (CBO: 5143-20) 

 

- QUANDO NECESSÁRIO A EMPRESA DEVERÁ PROMOVER 

CAPACITAÇÕES/TREINAMENTOS NA ÁREA PARA OS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 

MEDIANTE UMA SOLICTAÇÃO DA CONTRATANTE. EX: PANDEMIA COVID-19; 

 

-TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS POSTOS, 

OBRIGATORIAMENTE SERÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA;  

 

-CUMPRIR INTEGRALMENTE TODA LEGISLAÇÃO VIGENTE RELATIVA A SAÚDE E 

SEGURANÇA NO TRABALHO. 

 

9.1.2. – CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE: 

 

FORNECER TODOS OS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO 

OBJETO DESTE CONTRATO, EM TEMPO HÁBIL, ALÉM DE INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO PELA CONTRATADA DA EXECUÇÃO DO 

OBJETO DESTE CONTRATO; 

 

9.2. – FORMA DE PAGAMENTO 

 

OS PAGAMENTOS SERÃO REALIZADOS EM ATÉ 15 DIAS DO MÊS SUBSEQUENTE APÓS 

O ENVIO DAS NOTAS FISCAIS DE ACORDO COM OS CNPJ'S DAS UNIDADES 
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CONTRATANTES E A APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS  PELA 

CONTRATADA.  
 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

O PREÇO PROPOSTO SERÁ COTADO EM REAIS E SERÁ 

CONSIDERADO SUFICIENTE E COMPLETO, ABRANGENDO 

TODOS OS ENCARGOS (SOCIAIS, TRABALHISTAS, 

PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS, BEM COMO DEMAIS 

ENCARGOS INCIDENTES), OS TRIBUTOS (IMPOSTOS, TAXAS, 

EMOLUMENTOS, CONTRIBUIÇÕES FISCAIS E PARAFISCAIS, 

ETC.), O LUCRO, AS DESPESAS DECORRENTES DE QUALQUER 

NATUREZA, CORRENDO TAL OPERAÇÃO, ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE POR CONTA, RISCO E RESPONSABILIDADE 

DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, BEM COMO 

QUALQUER OUTRO ENCARGO OU DESPESA, AINDA QUE AQUI 

NÃO ESPECIFICADO, QUE POSSA INCIDIR OU SER NECESSÁRIA À 

EXECUÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. PORTANTO, SERÁ 

DISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA.  

 

CASO NÃO SEJA OBRIGATÓRIO POR LEI, O VALOR PROPOSTO 

PARA O SERVIDOR QUE ATUARÁ COMO LÍDER PODERÁ SER 

IGUAL AO VALOR PROPOSTO PARA OS DEMAIS SERVIDORES. 

 

O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, NÃO SENDO 

ADMITIDO REAJUSTE DE PREÇOS DURANTE O PERÍODO. 

 

A OMISSÃO NA PROPOSTA DE PREÇOS EM RELAÇÃO ÀS 

EXIGÊNCIAS DO EDITAL IMPORTA NA SUBMISSÃO DA 

LICITANTE ÀS NORMAS NELE ESTABELECIDAS.  

 

A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS IMPLICA A PLENA 

ACEITAÇÃO, POR PARTE DA LICITANTE, DAS NORMAS, 

EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS 

ANEXOS. OBRIGA-SE A LICITANTE VENCEDORA A PRESTAR OS 

SERVIÇOS ATENDENDO A TODAS AS ESPECIFICAÇÕES 

EXIGIDAS NO EDITAL. AO NÃO CUMPRIMENTO, PODERÁ A 

LICITANTE RECEBER AS PENALIDADES PREVISTAS NO ITEM 

11.1 DO EDITAL. 
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 09/2020 

ANEXO II – MINUTAS DE CONTRATO 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO QUE 

CELEBRAM O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

SESI/DR/AL E (EMPRESA) 

 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE ALAGOAS, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-30, com sede no 3º andar do Edifício 

“Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes Lima 385, Farol, CEP: 57.055-000, 

Maceió, Alagoas, neste ato representada por seu Diretor Regional, o industrial JOSÉ CARLOS LYRA DE 

ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 038.849.024-15, RG nº 114175 

SSP/AL, doravante denominado CONTRATANTE e (EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXX, estabelecida no endereço xxxxxxxxxxxxx, neste ato 

representada por seu Sócio(a) NOME, nacionalidade, estado civil, formação, inscrito(a) no RG sob o nº 

XXXXXXXXXX e no CPF de nº XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar este instrumento particular de prestação de serviços gerais, o qual se regerá pelas cláusulas abaixo 

indicadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 – Este contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA em favor do CONTRATANTE de 

serviços de limpeza e conservação em suas unidades localizadas no Estado de Alagoas, capital e interior, 

relacionadas no Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste instrumento para todos os efeitos;  

 

1.2 – a execução dos serviços objeto deste contrato compreende a realização pela CONTRATADA das 

seguintes tarefas:  

 

Serviços de limpeza e conservação dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula;  

Remoção de entulhos de lixo; 

Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob 

orientação direta dos prepostos do CONTRATANTE; 

Promover a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa de gordura e esgotos, assim como desentupir 

pias e ralos; 

Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já servidos; 

Executar pequenos serviços de jardinagem, como poda e retirada de galhos, varrição de restos, corte de 

arbustos e grama. 

Comunicar ao seu chefe imediato as irregularidades encontradas nas instalações onde serão executados 

os serviços objeto deste contrato. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.               

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1 – Executar integralmente todos os serviços objeto deste contrato, em perfeita obediência ao que estipula 

o mesmo; 

 

2.2 – registrar todos os seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto deste contrato, 

ficando expressamente esclarecido que a mesma é a única empregadora dos mesmos, ficando certo que 

inexiste vínculo de qualquer natureza entre tais empregados ou prepostos com o CONTRATANTE; 
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2.3 - pagar pontualmente os salários com os acréscimos legais devidos, bem como os recolhimentos do 

FGTS e das contribuições previdenciárias, de todos os seus empregados ou prepostos envolvidos na 

execução do objeto deste contrato e, manter sob sua exclusiva responsabilidade, seguro saúde, seguro 

acidentes e de vida ou outros tipos de seguros feitos obrigatoriamente por empregadores para seus 

empregados; 

 

2.4 – identificar o seu pessoal, diferenciando-o do pessoal do CONTRATANTE, bem como fornecer 

uniforme, além de EPI’s para o exercício de todas as funções nas quais são exigidas pela legislação a 

utilização do aludidos equipamentos de proteção, em estrita observância às normas de segurança que 

disciplinam à espécie, como também as normas internas do CONTRATANTE;  

 

2.5 - realizar supervisões locais, assegurando o cumprimento dos horários, de tal forma que os postos de 

serviços não fiquem desguarnecidos, sob qualquer pretexto; 

 

2.6 - atender as solicitações do CONTRATANTE para promover a ampliação ou diminuição do número de 

prepostos disponibilizados para a execução do objeto deste contrato, mediante acerto prévio entre as partes;  

 

2.7 - modificar a linha de procedimentos no atendimento ao CONTRATANTE sempre que for solicitado, 

desde que tais alterações não acarretem despesas adicionais à CONTRATADA; 

 

2.8 – responder por todos os danos causados ao CONTRATANTE, indenizando o mesmo, em prazo por este 

estabelecido;  

 

2.9 – responsabilizar-se por todos os danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes da 

execução do objeto deste contrato, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e, caso este 

venha a integrar qualquer demanda judicial na qual figure como réu ou litisconsorte, poderá chamar a 

CONTRATADA a integrar à lide, ou exigir dela, o ressarcimento dos valores a que tiver sido condenado a 

pagar;  

 

2.10 – manter sigilo de todas as atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE, respondendo pelos danos 

causados ao CONTRATANTE em caso de sua não observância; 

 

2.11 – entregar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, todos os documentos que atestam a sua 

regularidade social, previdenciária e fiscal; 

 

2.12 – RESPONDER INTEGRALMENTE POR TODAS AS DESPESAS PARA COM SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS 

UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, SEM DIREITO A REEMBOLSO, SEJA A QUE TÍTULO 

FOR;  

 

2.13 – CUMPRIR TODAS AS NORMAS EDITADAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NO TOCANTE À 

SEGURANÇA NO TRABALHO E SAÚDE DE TODOS OS SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS ENVOLVIDOS NA 

EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, BEM COMO, REALIZAR TREINAMENTOS SOLICITADOS PELO 

CONTRATANTE QUE TENHAM POR FINALIDADE A SEGURANÇA E SAÚDE DOS PREPOSTOS DO 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

3.1 – Fornecer todos os produtos e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato, em tempo 

hábil, além de informações necessárias para o cumprimento pela CONTRATADA da execução do objeto 

deste contrato;  

 

3.2 – efetuar à CONTRATADA todos os pagamentos a que esteja obrigado em razão da execução integral do 

objeto deste contrato, observado seus prazos e condições;  

 

3.3 – solicitar por escrito a substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, quando 

assim entender, sem necessidade de justificativa; 
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3.4 - designar representante credenciado para acompanhar a execução dos serviços objeto deste contrato, 

dentre aqueles elencados no Anexo II. 

 

3.5 – emitir atestado de execução do objeto deste contrato, para fins de pagamento à CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 - Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 

mensalmente, a quantia de R$ XXXX (XXXXXX), até o dia 15 (quinze) de cada mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, mediante a apresentação pela CONTRATADA da respectiva nota fiscal, bem como 

das fotocópias da folha de pagamento, dos comprovantes de pagamentos dos salários, guias de recolhimento 

das contribuições previdenciárias e FGTS, de seus empregados e prepostos envolvidos na execução do objeto 

deste contrato, 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, até que seja sanada a respectiva irregularidade; 

 

4.2 - no valor estabelecido para este contrato, além da remuneração da CONTRATADA, estão computados 

todos os valores correspondentes às despesas decorrentes da execução dos serviços, não cabendo à 

CONTRATADA nenhum direito de reivindicação qualquer reembolso, seja a que título for.  

 

CLÁUSULA QUINTA - TRIBUTOS 

 

5.1 – Todos 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. O CONTRATANTE, na qualidade de fonte 

pagadora, descontará do pagamento que efetuar e recolherá, nos prazos da lei, os tributos a que esteja 

obrigado pela legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA  

 

6.1 - O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, com início em XX/XX/XXXX e término em 

XX/XX/XXXX, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 

(sessenta) meses, podendo ser prorrogada a sua vigência mediante a assinatura de termo aditivo;  

 

6.2 – em caso de prorrogação, às partes, de comum acordo, estabelecerão o índice a ser utilizado para 

reajustar o valor do contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DOS CRÉDITOS 

 

7.1 – 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 OITAVA – RETENÇÃO DE CRÉDITOS 

 

8.1 - Caso o CONTRATANTE venha a ser demandado administrativamente ou 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;  

 

8.2 - Se a CONTRATADA vier a solucionar a pendência 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, somente será 

devolvido à CONTRATADA o valor remanescente, se houver. 
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CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

9.1 - Às 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 DÉCIMA – GARANTIA 

 

10.1 - A CONTRATADA dar garantia de que os serviços realizados no âmbito do presente contrato, de 

acordo com as especificações e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, serão executados de maneira 

correta e com a melhor técnica, responsabilizando-se pela solidez e segurança dos mesmos; 

 

10.2 - caso o CONTRATANTE entenda, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, que algum serviço não 

esteja sendo executado a contento, avisará à CONTRATADA e esta, em seguida corrigirá, às suas próprias 

expensas, quaisquer erros ou defeitos nos serviços executados. No caso da CONTRATADA não corrigir 

completamente os defeitos e erros, dentro de um prazo razoável, o CONTRATANTE poderá debitar os 

mesmos as suas expensas, cobrando se for o caso, posteriormente através de competente ação judicial; 

 

10.3 - considerar-se-á como “prazo razoável” para efeito do que dispõe o item 10.2 (dez ponto dois) do 

presente contrato, aquele que for consignado pelo CONTRATANTE no aviso, por escrito, à 

CONTRATADA da necessidade da correção dos serviços. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO 

 

11.1 - O presente contrato produzirá seus efeitos entre as partes contratantes a partir da data de sua 

assinatura, sendo vedada a cessão ou transferência total ou parcial por qualquer delas, a terceiros, sem o 

consentimento prévio, por escrito, da outra parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DENÚNCIA  

 

12.1 – Qualquer das partes poderá denunciar este contrato, mediante aviso prévio por escrito a outra parte, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das ações em curso, as quais deverão ser 

concluídas no prazo do aviso prévio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

 

13.1 - Qualquer das partes poderá rescindir este instrumento em caso de descumprimento de suas cláusulas, 

respondendo a parte infratora por todos os danos causados à parte inocente. O CONTRATANTE poderá 

ainda rescindir este contrato nos casos de:  

 

13.2 - insolvência notória, impetração de concordata, decretação de falência ou liquidação judicial ou 

extrajudicial da CONTRATADA; 

 

13.3 - o não cumprimento por qualquer das partes das disposições contratuais ora firmadas em decorrência 

de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, não constitui motivo de rescisão 

contratual;  

 

13.4 - 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; 

 

13.5 - poderão às partes dispor acerca do presente contrato, compondo de comum acordo seus interesses.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO  

   

14.1 - A parte que descumprir o presente contrato ficará sujeita ao pagamento de multa à parte inocente, no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo de responder por perdas e danos;  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

 

15.1 - 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 e capazes.  

 

Maceió, XX de novembro de 2020. 

 

 

JOSÉ CARLOS LYRA DE ANDRADE 

Diretor Regional do SESI 

CONTRATANTE 

 

 

NOME 

Sócio(a) RAZÃO SOCIAL 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª)______________________________ 

    CPF nº 

 

 

2ª)______________________________ 

    CPF nº 
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ANEXO I  
 

 

RELAÇÃO DAS UNIDADES DO CONTRATANTE 

 

 

 

UNIDADE ENDEREÇOS 
QUANTIDADE DE 

POSTOS 

SESI/ARAPIRACA 
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER, N° 520, 

PRIMAVERA, ARAPIRACA, ALAGOAS. 

02 postos, sendo 01 

homem e 01 mulher. 

SESI/ESCOLA 

CAMBONA 

RUA GENERAL HERMES, N° 485, CAMBONA, 

MACEIÓ, ALAGOAS. 

08 postos, sendo 04 

homens e 04 mulheres. 

SESI/UFAS 

DIST. IND. GOV. LUIZ CAVALCANTE, RUA JOÃO 

JOSÉ PEREIRA FILHO, S/N°, TABULEIRO DOS 

MARTINS, MACEIÓ, ALAGOAS. 

03 postos, sendo 01 

homem e 02 mulheres. 

 

 

 

 

ANEXO II  
 

 

 

 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES 

 

 

 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL CONTATO 

SESI/ARAPIRACA 
1-Eduardo Bruno Nunes Santos; 

2-Núbia Ferreira Ferro. 

eduardo.nunes@al.senai.br 

e 

nubia.ferro@al.sesi.com.br 

SESI/ESCOLA 

CAMBONA 

1-Maria Fernanda Ramos da Silva; 

1-Marcelo dos Santos Lins. 

fernanda.silva@al.sesi.com.br 

e 

marcelo.lins@al.sesi.com.br 

SESI/UFAS 1-Naiane Mayara Santos da Silva Rocha. naiane.rocha@al.sesi.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eduardo.nunes@al.senai.br
mailto:fernanda.silva@al.sesi.com.br
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MINUTA DE CONTRATO 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO QUE 

CELEBRAM O SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI E (EMPRESA) 

 
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento Regional de 

Alagoas, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.798.361/0001-13, com sede na 

Avenida Fernandes Lima, nº 385, 2º andar, Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, Farol, Maceió, 

Alagoas, CEP 57055-900, neste ato representado por seu Diretor Regional CARLOS ALBERTO PACHECO 

PAES, brasileiro, casado, engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 348.718.104-53, RG nº 2002001162327, 

SSP/AL., doravante denominado CONTRATANTE e (EMPRESA), pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXX, estabelecida no endereço xxxxxxxxxxxxx, neste ato 

representada por seu Sócio(a) NOME, nacionalidade, estado civil, formação, inscrito(a) no RG sob o nº 

XXXXXXXXXX e no CPF de nº XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada CONTRATADA, resolvem 

celebrar este instrumento particular de prestação de serviços gerais, o qual se regerá pelas cláusulas abaixo 

indicadas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 

1.1 – Este contrato tem por objeto a execução pela CONTRATADA em favor do CONTRATANTE de 

serviços de limpeza e conservação em suas unidades localizadas no Estado de Alagoas, capital e interior, 

relacionadas no Anexo I, que passa a fazer parte integrante deste instrumento para todos os efeitos;  

 

1.2 – a execução dos serviços objeto deste contrato compreende a realização pela CONTRATADA das 

seguintes tarefas:  

 

Serviços de limpeza e conservação dos prédios, pátios, escritórios, instalações, salas de aula;  

Remoção de entulhos de lixo; 

Realizar todas as operações referentes à movimentação de móveis e equipamentos, fazendo-o sob 

orientação direta dos prepostos do CONTRATANTE; 

Promover a lavagem de vidraças e persianas, ralos, caixa de gordura e esgotos, assim como desentupir 

pias e ralos; 

Prover os sanitários com toalhas, sabão e papel higiênico, removendo os já servidos; 

Executar pequenos serviços de jardinagem, como poda e retirada de galhos, varrição de restos, corte de 

arbustos e grama. 

Comunicar ao seu chefe imediato as irregularidades encontradas nas instalações onde serão executados 

os serviços objeto deste contrato. 

Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional.               

CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

2.1 – Executar integralmente todos os serviços objeto deste contrato, em perfeita obediência ao que estipula 

o mesmo; 

 

2.2 – registrar todos os seus empregados ou prepostos envolvidos na execução do objeto deste contrato, 

ficando expressamente esclarecido que a mesma é a única empregadora dos mesmos, ficando certo que 

inexiste vínculo de qualquer natureza entre tais empregados ou prepostos com o CONTRATANTE; 

 

2.3 - pagar pontualmente os salários com os acréscimos legais devidos, bem como os recolhimentos do 

FGTS e das contribuições previdenciárias, de todos os seus empregados ou prepostos envolvidos na 

execução do objeto deste contrato e, manter sob sua exclusiva responsabilidade, seguro saúde, seguro 

acidentes e de vida ou outros tipos de seguros feitos obrigatoriamente por empregadores para seus 

empregados; 
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2.4 – identificar o seu pessoal, diferenciando-o do pessoal do CONTRATANTE, bem como fornecer 

uniforme, além de EPI’s para o exercício de todas as funções nas quais são exigidas pela legislação a 

utilização do aludidos equipamentos de proteção, em estrita observância às normas de segurança que 

disciplinam à espécie, como também as normas internas do CONTRATANTE;  

 

2.5 - realizar supervisões locais, assegurando o cumprimento dos horários, de tal forma que os postos de 

serviços não fiquem desguarnecidos, sob qualquer pretexto; 

 

2.6 - atender as solicitações do CONTRATANTE para promover a ampliação ou diminuição do número de 

prepostos disponibilizados para a execução do objeto deste contrato, mediante acerto prévio entre as partes;  

 

2.7 - modificar a linha de procedimentos no atendimento ao CONTRATANTE sempre que for solicitado, 

desde que tais alterações não acarretem despesas adicionais à CONTRATADA; 

 

2.8 – responder por todos os danos causados ao CONTRATANTE, indenizando o mesmo, em prazo por este 

estabelecido;  

 

2.9 – responsabilizar-se por todos os danos causados ao CONTRATANTE e a terceiros, decorrentes da 

execução do objeto deste contrato, eximindo o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e, caso este 

venha a integrar qualquer demanda judicial na qual figure como réu ou litisconsorte, poderá chamar a 

CONTRATADA a integrar à lide, ou exigir dela, o ressarcimento dos valores a que tiver sido condenado a 

pagar;  

 

2.10 – manter sigilo de todas as atividades desenvolvidas pelo CONTRATANTE, respondendo pelos danos 

causados ao CONTRATANTE em caso de sua não observância; 

 

2.11 – entregar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, todos os documentos que atestam a sua 

regularidade social, previdenciária e fiscal; 

 

2.12 – RESPONDER INTEGRALMENTE POR TODAS AS DESPESAS PARA COM SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS 

UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, SEM DIREITO A REEMBOLSO, SEJA A QUE TÍTULO 

FOR;  

 

2.13 – CUMPRIR TODAS AS NORMAS EDITADAS PELOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, NO TOCANTE À 

SEGURANÇA NO TRABALHO E SAÚDE DE TODOS OS SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS ENVOLVIDOS NA 

EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO, BEM COMO, REALIZAR TREINAMENTOS SOLICITADOS PELO 

CONTRATANTE QUE TENHAM POR FINALIDADE A SEGURANÇA E SAÚDE DOS PREPOSTOS DO 

CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

3.1 – Fornecer todos os produtos e equipamentos necessários à execução do objeto deste contrato, 

em tempo hábil, além de informações necessárias para o cumprimento pela CONTRATADA da 

execução do objeto deste contrato;  

 

3.2 – efetuar à CONTRATADA todos os pagamentos a que esteja obrigado em razão da execução 

integral do objeto deste contrato, observado seus prazos e condições;  

 

3.3 – solicitar por escrito a substituição de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA, 

quando assim entender, sem necessidade de justificativa; 

 

3.4 - designar representante credenciado para acompanhar a execução dos serviços objeto deste 

contrato, dentre aqueles elencados no Anexo II. 

 

3.5 – emitir atestado de execução do objeto deste contrato, para fins de pagamento à 

CONTRATADA; 
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CLÁUSULA QUARTA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 

4.1 - Pela execução dos serviços objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, 

mensalmente, a quantia de R$ XXXX (XXXXXX), até o dia 15 (quinze) de cada mês subsequente ao da 

prestação dos serviços, mediante a apresentação pela CONTRATADA da respectiva nota fiscal, bem como 

das fotocópias da folha de pagamento, dos comprovantes de pagamentos dos salários, guias de recolhimento 

das contribuições previdenciárias e FGTS, de seus empregados e prepostos envolvidos na execução do objeto 

deste contrato, 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, até que seja sanada a respectiva irregularidade; 

 

4.2 - no valor estabelecido para este contrato, além da remuneração da CONTRATADA, estão computados 

todos os valores correspondentes às despesas decorrentes da execução dos serviços, não cabendo à 

CONTRATADA nenhum direito de reivindicação qualquer reembolso, seja a que título for.  

 

CLÁUSULA QUINTA - TRIBUTOS 

 

5.1 – Todos 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. O CONTRATANTE, na qualidade de fonte 

pagadora, descontará do pagamento que efetuar e recolherá, nos prazos da lei, os tributos a que esteja 

obrigado pela legislação vigente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA  

 

6.1 - O presente contrato tem vigência de 12 (doze) meses, com início em XX/XX/XXXX e término em 

XX/XX/XXXX, não podendo ultrapassar, inclusive com suas eventuais prorrogações, o limite máximo de 60 

(sessenta) meses, podendo ser prorrogada a sua vigência mediante a assinatura de termo aditivo;  

 

6.2 – em caso de prorrogação, às partes, de comum acordo, estabelecerão o índice a ser utilizado para 

reajustar o valor do contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - NEGOCIAÇÃO DOS CRÉDITOS 

 

7.1 – 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 OITAVA – RETENÇÃO DE CRÉDITOS 

 

8.1 - Caso o CONTRATANTE venha a ser demandado administrativamente ou 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;  

 

8.2 - Se a CONTRATADA vier a solucionar a pendência 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, somente será devolvido à CONTRATADA o valor 

remanescente, se houver. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

9.1 - Às 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA 

 

10.1 - A CONTRATADA dar garantia de que os serviços realizados no âmbito do presente 

contrato, de acordo com as especificações e informações fornecidas pelo CONTRATANTE, serão 

executados de maneira correta e com a melhor técnica, responsabilizando-se pela solidez e 

segurança dos mesmos; 

 

10.2 - caso o CONTRATANTE entenda, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, que algum 

serviço não esteja sendo executado a contento, avisará à CONTRATADA e esta, em seguida 

corrigirá, às suas próprias expensas, quaisquer erros ou defeitos nos serviços executados. No caso 

da CONTRATADA não corrigir completamente os defeitos e erros, dentro de um prazo razoável, o 

CONTRATANTE poderá debitar os mesmos as suas expensas, cobrando se for o caso, 

posteriormente através de competente ação judicial; 

 

10.3 - considerar-se-á como “prazo razoável” para efeito do que dispõe o item 10.2 (dez ponto dois) 

do presente contrato, aquele que for consignado pelo CONTRATANTE no aviso, por escrito, à 

CONTRATADA da necessidade da correção dos serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CESSÃO 

 

11.1 - O presente contrato produzirá seus efeitos entre as partes contratantes a partir da data de sua 

assinatura, sendo vedada a cessão ou transferência total ou parcial por qualquer delas, a terceiros, sem o 

consentimento prévio, por escrito, da outra parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DENÚNCIA  

 

12.1 – Qualquer das partes poderá denunciar este contrato, mediante aviso prévio por escrito a outra parte, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das ações em curso, as quais deverão ser 

concluídas no prazo do aviso prévio.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO 

 

13.1 - Qualquer das partes poderá rescindir este instrumento em caso de descumprimento de suas cláusulas, 

respondendo a parte infratora por todos os danos causados à parte inocente. O CONTRATANTE poderá 

ainda rescindir este contrato nos casos de:  

 

13.2 - insolvência notória, impetração de concordata, decretação de falência ou liquidação judicial ou 

extrajudicial da CONTRATADA; 

 

13.3 - o não cumprimento por qualquer das partes das disposições contratuais ora firmadas em decorrência 

de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, não constitui motivo de rescisão 

contratual;  

 

13.4 - 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; 

 

13.5 - poderão às partes dispor acerca do presente contrato, compondo de comum acordo seus interesses.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO  

   

14.1 - A parte que descumprir o presente contrato ficará sujeita ao pagamento de multa à parte inocente, no 

percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo de responder por perdas e danos;  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

 

15.1 - 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 e capazes.  

 

Maceió, XX de novembro de 2020. 

 

 

CARLOS ALBERTO PACHECO PAES 

Diretor Regional do SENAI 

CONTRATANTE 

 

 

NOME 

Sócio(a) RAZÃO SOCIAL 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

1ª)______________________________ 

    CPF nº 

 

 

2ª)______________________________ 

    CPF nº 
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ANEXO I  
 

 

RELAÇÃO DAS UNIDADES DO CONTRATANTE 

 

 

 

UNIDADE ENDEREÇOS 
QUANTIDADE DE 

POSTOS 

SENAI-CFP/GP 
RUA PEDRO AMÉRICO, Nº 18, POÇO, MACEIÓ, 

ALAGOAS. 

10 postos, sendo 07 

homens e 03 mulheres, 

um atuando como líder. 

SENAI-EBEP 
AV. ANTONIO LISBOA DE AMORIM, LOTE 1751, 

BENEDITO BENTES, MACEIÓ, ALAGOAS. 

09 postos, sendo 06 

homens e 03 mulheres, 

um atuando como líder. 

SENAI-CEP/JGB 
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER, N° 520, 

PRIMAVERA, ARAPIRACA, ALAGOAS. 

02 postos, 01 homem e 

01 mulher. 

 

 

 

 

ANEXO II  
 

 

 

 RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES 

 

 

 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL CONTATO 

SENAI-CFP/GP 
1-Risomar de Almeida de Gusmão 

2-Josuel De Albuquerque Souza 

risomar.gusmao@al.senai.br 

e 

josuel.souza@al.senai.br 

SENAI-EBEP 
1-Maria Salete Teixeira de Assunção 

2-Edvaldo Onofre da Silva Filho 

salete.assuncao@al.sesi.com.br 

e 

edvaldo.filho@al.sesi.com.br 

SENAI-CEP/JGB 
1-Eduardo Bruno Nunes Santos 

2-Núbia Ferreira Ferro. 

eduardo.nunes@al.senai.br 

e 

nubia.ferro@al.sesi.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:risomar.gusmao@al.senai.br
mailto:salete.assuncao@al.sesi.com.br
mailto:eduardo.nunes@al.senai.br
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CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 09/2020 

ANEXO III - (MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL) 
 

Ao SESI/SENAI-AL 

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, CONCORRÊNCIA CONJUNTA N° 09/2020, declara que 

caso seja adjudicada nos itens abaixo, adotará as seguintes especificações e condições: 

a) Que os preços apresentados têm validade de 30 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 
Serviços de limpeza e conservação. 

Posto de 44 horas semanais. 
POSTO DE 

SERVIÇO 
32   

02 

Serviços de limpeza e conservação. 

Posto de 44 horas semanais, atuando 

como líder. 

POSTO DE 

SERVIÇO 
02   

 

VALOR GLOBAL: R$ .......... ( .......... ). 
 

c) Que estamos ofertando os itens na condição de pagamento: em até 15 (quinze) dias do mês 

subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal, bem 

como das fotocópias da folha de pagamento, dos comprovantes de pagamentos dos salários, guias 

de recolhimento das contribuições previdenciárias e FGTS, de seus empregados e prepostos 

envolvidos na execução do objeto deste contrato, referentes ao mês anterior ao da prestação dos 

serviços, devidamente quitados. O pagamento será realizado através de boleto bancário ou 

depósito em conta de titularidade do fornecedor, na Caixa Econômica Federal ou no Banco do 

Brasil; 
d) Que o período de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, com início em 01/12/2020; 

e) Que nos preços apresentados estão inclusas: 

 

* todas as despesas com impostos, 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 perfeita realização do objeto licitado nos locais informados na 

Autorização de Serviços. 

 

Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 

10 de novembro de 2020. 

 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Licitante 
 


