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Tipo: Menor Preço Por Item 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE – Nº 017/2021 
 
 
A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, com funcionamento nesta 
cidade de Belém (Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro de Nazaré, 7º andar, 
Bloco “B” do Edifício Afonso Lima, CEP: 66035-190), informa que realizará, no dia 
29/07/2021, às 10:00 horas (hora local), licitação na modalidade CONVITE, tipo Menor 
Preço Por Item, cujo objeto se constitui na contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva, corretiva e de emergência em elevadores elétricos de 
passageiros e plataforma de elevação, com fornecimento de peças, os quais 
encontram-se instalados nas Unidades SESI Indústria Saudável, SESI Sede, Teatro do 
SESI, Escola SESI Icoaraci, Escola SESI Ananindeua, SESI Ananindeua, SENAI Getúlio 
Vargas e SENAI CEDAM, em atendimento às necessidades do SESI-DR/PA e SENAI-
DR/PA. Edital e informações poderão ser obtidos no endereço acima citado, na sala da 
Comissão de Licitação do SESI e SENAI, em horário comercial. 

 
 
 

 
Neilton Carneiro do Nascimento 

Coordenador/Pregoeiro 
Comissão de Licitação do SESI e SENAI 
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EDITAL CONVITE Nº 017/2021 
PROCESSO Nº 017/2021 
DATA DA REALIZAÇÃO: 29/07/2021 
HORÁRIO: Abertura da sessão às 10:00 horas (Horário Local) 
LOCAL: Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, Bloco b, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, Belém/PA, 
na sala da COCEL. 
 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA e o SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA, vêm tornar público, por 
intermédio da Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL, representada pelo 
Coordenador/Pregoeiro e sua equipe de apoio, designados pela Portaria 002/2021-FIEPA, de 01/02/2021 do 
Presidente da FIEPA e dos Conselhos Regionais do SESI e do SENAI, que realizarão licitação, na modalidade 
CONVITE, tipo menor preço por item, com procedimentos se fazendo reger pelo Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e do SENAI, publicado no DOU de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 
26/10/2001, Ato n° 01/2006 e em 11/05/2011, Ato n° 01/2011, bem como pelas disposições deste Edital, para 
consecução do objeto descrito no Anexo I. 
 
As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) gozarão de tratamento diferenciado neste 
certame licitatório, na forma do que dispõem os artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e novo texto da Lei Complementar nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014.  
 
Os envelopes contendo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL serão recebidos no 
endereço mencionado acima, na sessão pública de processamento da referida licitação, após o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.  
 
A sessão de processamento do CONVITE em questão será realizada na Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, 
Bloco b, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, Belém/PA, na sala da COCEL, iniciando-se no dia 29 de 
julho de 2021, às 10:00 horas (horário local) e será conduzida pela Comissão Central de Licitação do SESI e 
SENAI – COCEL, tendo como Coordenador/Pregoeiro o Senhor Neilton Carneiro do Nascimento, com auxílio 
da equipe de apoio integrada pelos Srs. Maria Dione Coelho Borges Junqueira (membro titular), Fladimir 
Assunção Pompeu, Suelen Patrícia de Melo Siqueira, Raíssa Fernandes Senna Alves, Michael Erlon Rodrigues 
de Souza e Maurício Ramos de Mesquita (membros suplentes), designados nos autos do Processo de 
referência qualificados pela Portaria 002/2021 - FIEPA. 
 
Em data e horário estabelecidos para a realização da sessão pública do CONVITE, a licitante interessada ou seu 
representante deverá identificar-se e, no caso de representante, este deverá comprovar o credenciamento e 
os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame.  
Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o credenciado 
entregará ao pregoeiro:  
a) Cópia do documento de identidade;   
b) Se representante (preposto/procurador), procuração pública ou particular, com poderes específicos p ara 
representar a empresa na licitação em todas as suas fases e todos os demais atos, em nome da licitante, bem 
como cópia do contrato social autenticado;  
c) Se dirigente/proprietário, cópia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da 
licitante; 
d) Caso a empresa participante não apresente representante, limitando-se apenas à entrega dos envelopes 
contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL, deverá a licitante apresentar cópia 
do contrato social autenticado no envelope correspondente a PROPOSTA COMERCIAL. 
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1- DO OBJETO: 
1.1- A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada na manutenção preventiva, 
corretiva e de emergência em elevadores elétricos de passageiros e plataforma de elevação, com 
fornecimento de peças, os quais encontram-se instalados nas Unidades SESI Indústria Saudável, SESI Sede, 
Teatro do SESI, Escola SESI Icoaraci, Escola SESI Ananindeua, SESI Ananindeua, SENAI Getúlio Vargas e SENAI 
CEDAM, em atendimento às necessidades do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA; 
1.2- As licitantes concorrentes deverão atender integralmente às disposições constantes neste Edital e Anexos, 
cujo objeto concernente a prestação do serviço refere esta licitação. 
 
2- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
2.1- Somente serão assentidas a participar deste CONVITE, na qualidade de licitantes, as empresas que: 
a) Comprovarem possuir os requisitos exigidos neste Edital, por meio da apresentação da documentação 
prevista no item 4 – Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; 
b) Sejam constituídas como Pessoas Jurídicas legalmente estabelecidas no país, cujo objeto social expresso no 
estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 
2.2- Não poderão participar, direta ou indiretamente, da presente licitação ou da execução dos serviços: 
a) Empresas que se apresentar na licitação como subcontratada de outra empresa; 
b) Pessoas Jurídicas impedidas de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades FIEPA, SESI, SENAI 
e IEL, respeitados os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa; 
c) Consórcios de Pessoas Jurídicas (empresas); 
d) Entidades SESI e SENAI; 
e) Pessoas Jurídicas do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que estejam participando 
desta licitação; 
f) Empresas vencedoras em licitação anterior que estejam em atraso na entrega e/ou prestação de serviços, 
total ou parcial, do objeto que lhe foi adjudicado, bem como aquelas que, adjudicadas  nos últimos dois anos, 
não tenham cumprido o contrato, independentemente de qualquer modalidade de aquisição/contratação ou 
de quaisquer penalidades que lhes tenham sido aplicadas pelo SESI-DR/PA e/ou SENAI-DR/PA; 
g) Dirigentes ou empregados das entidades FIEPA, SESI, SENAI e IEL; 
h) Empresas inscritas em Cadastro CEIS (Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas), conforme 
Carta Circular n.º 121/2014-Pres-CNI. 
 
3- DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
3.1- A(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar até o dia, hora e local indicados no preâmbulo deste Edital os 
envelopes "Documentos de Habilitação" e "Proposta Comercial" fechados, rubricados, de números "1" e "2", 
respectivamente, mencionando no anverso a razão social da empresa, a caracterização numérica da licitação 
e a data da abertura do certame, com endereçamento ao Serviço Social da Indústria – Departamento Regional 
do Pará – SESI-DR/PA e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – 
SENAI-DR/PA; 
3.2-Todos os elementos de cada um dos envelopes deverão ser enfeixados em pastas ou qualquer meio similar, 
numerados e rubricados, bem como serem legíveis e não apresentarem rasuras ou entrelinhas, sendo que tais 
documentos deverão ser apresentados em 01 (uma) via; 
3.3 -Os documentos quando não apresentados na forma original poderão ser autenticados, por Cartório 
competente com selo, autenticações digitais ou por membro da Comissão, à vista da documentação original, 
e as certidões através da internet, quando por esta forem emitidas; 
3.4 -O Envelope nº 1 deverá ser composto de 01 (um) único caderno contendo os "Documentos de 
Habilitação", relacionados no item 4 deste Edital; 
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3.5-O Envelope nº 2, contendo a "Proposta Comercial", carimbada e assinada pelo representante legal da 
empresa, com indicação do nome e cargo por ele exercido, deverá ser composto de 01 (um) único caderno, 
com todos os documentos relacionados no item 5 deste Edital; 
3.6 -A apresentação da Proposta implica pleno conhecimento e aceitação, pelas licitantes, das condições 
expressas neste Edital e Anexos, prevalecendo sempre, em caso de divergências, o disposto no Edital, devendo 
o licitante apresentar a referida proposta na seguinte forma: 
 
Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação  
CONVITE Nº 017/2021 
 
Envelope nº 2 – Proposta Comercial 
CONVITE Nº 017/2021 
 
4- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: ENVELOPE Nº 01 
Para habilitação ao certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários conforme a legislação 
vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, na forma original, em cópia autenticada (com 
selo de autenticação ou autenticação digital) ou por membro da Comissão à vista da documentação original, 
na forma da lei: 
4.1-Documentos relativos à Regularidade Jurídica: 
a) Cédula de identidade; 
b) Prova de registro no órgão competente, no caso de empresário individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em que vigore a última alteração devidamente registrada no 
órgão competente, não sendo necessária a juntada de todas as alterações havidas.  
4.2 - Documentos relativos à Qualificação Técnica: 
a) 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por Pessoa Jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a aptidão da licitante para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características 
com o objeto desta licitação (registrado no CREA/CAU), conforme as exigências contidas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital; 
b) Certidão de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA/CAU; 
c) A comprovação técnica do Profissional Responsável deverá ser efetuada mediante a apresentação de 
Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA/CAU, acompanhada dos respectivos Atestados de Execução 
de serviços similares e de porte equivalente, em nome de seus responsáveis técnicos, fornecido por Pessoas 
Jurídicas de direito público ou privado, devidamente autenticado pelo CREA/CAU, por meio de anotação 
expressa que vincule o Atestado ao Acervo, com as características, quantidades e prazos compatíveis ao objeto 
desta licitação, sendo aceita a somatória de atestados para a comprovação acima descrita; 
d) A capacidade técnico-profissional far-se-á mediante comprovação pela licitante de possuir no seu quadro 
permanente, na data de apresentação da proposta, profissional(is) de nível superior, registrado(s) no 
CREA/CAU como responsável(is) técnico(s) da mesma, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica, 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA/CAU, por execução dos serviços 
compatíveis com as características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação; 
e) A licitante deverá comprovar que mantém vínculo com responsável técnico e equipe, podendo ser tal 
comprovação mediante apresentação, no caso de empregados, de cópias das anotações da CTPS - Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, acompanhada da respectiva Ficha de Registro de Empregados, Contrato de 
Prestação de Serviços, no caso de sócios, deverá apresentar cópia autenticada do Contrato Social ou sua última 
alteração, contanto que comprove a composição societária ou Declaração de compromisso de vinculação 
contratual futura, mediante apresentação do original ou cópia simples da declaração; 
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f) As cópias das anotações da CTPS deverão contemplar: nº da Carteira, identificação do seu portador, contrato 
de trabalho, opção do FGTS e, quando for o caso, recolhimento da contribuição sindical;  
g) Relação de toda equipe técnica especializada para a realização do objeto desta licitação, incluindo o(s) 
profissional(ais) que comprove(m) a sua capacitação técnica, acompanhada de declaração formal, assinada 
pelo representante legal da licitante de disponibilidade da equipe, sob as penas cabíveis, bem como relação 
detalhada dos equipamentos necessários e disponíveis para a realização do objeto desta licitação;  
h) Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação técnico-operacional, 
deverão participar dos serviços, admitindo-se sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que previamente aprovadas pelo SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA; 
i) Comprovação de execução dos serviços compatíveis constantes no objeto desta licitação; 
j) Declaração de visita ao local onde será executado o objeto, onde deverá ser subscrita por engenheiro civil 
devidamente registrado no órgão de classe com poderes delegados pela licitante, em tudo se observando o 
modelo previsto no Anexo VI. Sendo referida visita facultativa, em caso da não realização por parte de 
responsável técnico da empresa, a licitante passa a aceitar todas as condições deste Edital e Anexos; 
4.3 -Documentos relativos à Qualificação Econômica e Financeira exigidos: 
a) A licitante deverá apresentar Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, 
ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação financeira da 
Pessoa Jurídica mediante a resolução das seguintes equações, cujos cálculos deverão ser demonstrados e 
juntados: 
 

LG = 
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
 

 
SG = 

ATIVO TOTAL 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

LC = 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

b) Todas as peças contábeis deverão ser firmadas por Contador ou Técnico em Contabilidade, devidamente 
inscritos e regulares no órgão de classe, juntamente com os administradores das Pessoas Jurídicas; 
c) Para todas as equações a resultante deverá ser igual ou superior ao índice 1 (um); 
d)Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com antecedência má-
xima de 60 (sessenta) dias corridos da data de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 
e) Exigir-se-á Capital Social Mínimo de 10% do valor a ser executado, totalmente integralizado e demonstrado. 
4.4- Documentos relativos à Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto licitado; 
b) Prova de Regularidade para com Tributos Federais, através da Certidão Negativa de Débito ou Positiva 
com Efeitos de Negativa, expedida pela Secretaria da Receita Federal, sendo válida simples cópia reprográfica 
de consulta na Internet que prove a inexistência de débito, que poderá ser obtida junto ao site 
www.receita.fazenda.gov.br; 
c) Prova de Regularidade para com o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa 
Econômica Federal, consubstanciada por Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeitos de Negativa, 
sob o abrigo do art. 206 do Código Tributário Nacional, sendo válida simples cópia reprográfica de consulta na 
Internet, que poderá ser obtida junto ao site www.caixa.gov.br; 

http://www.caixa.gov.br/
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d) Prova de Regularidade para com Tributos Estaduais, através de Certidão Negativa de Débito ou Positiva 
com Efeitos de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pela Unidade Federativa da sede 
da licitante; 
e) Prova de Regularidade para com Tributos Municipais, através de Certidão Negativa de Débito ou Positiva 
com Efeito de Negativa, comprovando a inexigibilidade do crédito, expedida pelo Município sede do 
fornecedor. 
4.5 -Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da 
licitante com o número do CNPJ e endereço respectivo, exceto aqueles centralizados pelos órgãos emitentes: 
a) Sendo a licitante matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) Sendo a licitante filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  
c) Sendo também considerados válidos: 
c.1- Na hipótese de filial, documentos que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome 
da matriz; 
c.2- Atestados de Capacidade Técnica ou de responsabilidade técnica apresentados em nome e com o número 
do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante. 
4.6- Serão consideradas habilitadas as licitantes que apresentarem a documentação solicitada neste Edital, em 
sua íntegra, salvo na hipótese abaixo. 
4.7-Caso a empresa licitante apresente quaisquer das certidões vencida ou irregular e sendo a mesma emitida 
por órgão da administração fiscal e tributária, antes de exarar a decisão do julgamento da habilitação, a 
Comissão de Licitação poderá, desde que esteja disponível no site do órgão competente a informação que 
supra a omissão, proceder à consulta através da Internet para verificação da regularidade da proponente; 
4.8- As Declarações anexas ao presente instrumento convocatório deverão ser apresentadas no Envelope  n° 
01 (Documentos de Habilitação). 
 
5- DA PROPOSTA COMERCIAL: ENVELOPE Nº 02 
5.1- A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, 
emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo 
procurador, juntando-se cópia da procuração que lhe confere atribuição; 
5.2- A proposta do licitante será entregue em envelope lacrado, no endereço constante no preâmbulo deste 
Edital até o dia e hora designados para abertura da licitação e deverá conter os elementos citados abaixo, 
facultado ao licitante acrescer aqueles que julgar pertinentes: 

a) Nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal (se houver) da proponente; 

b) Número do processo e da licitação; 

c) Descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações 

do Anexo I deste Edital; 

d) O total dos serviços discriminados com preços unitários, em algarismos arábicos e por extenso, em moeda 
corrente nacional, apurado à data de sua apresentação; 

e) Data e assinatura do licitante ou seu representante legal. 
5.3- O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos da data da 
sessão de abertura desta licitação. Não havendo indicação expressa, o prazo será considerado como sendo de 
90 (noventa) dias; 
5.4- Apresentar as planilhas de composições de preços; 
a) A licitante deverá, obrigatoriamente, na apresentação da Proposta, sob pena de desclassificação, 
demonstrar a composição de todos os valores que compõem os itens afetados, demonstrando assim a 
exequibilidade dos mesmos através de justificativas que comprovem que os preços dos insumos e salários são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto licitado; 
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b) A composição dos preços deverá ser elaborada separadamente para cada item, em papel timbrado da 
licitante. 
5.5- As licitantes deverão considerar em sua composição de preços unitários, Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs); 
5.6 - Não serão aceitas propostas que apresentem preços unitários ou total simbólico, irrisório ou de valor 
zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acre scidos dos respectivos encargos; 
5.7- Em nenhuma hipótese o SESI-DR/PA e o SENAI-DR/PA aceitarão arcar com responsabilidade solidária ou 
subsidiária relativa a qualquer despesa pré-existente ou superveniente não incluída no preço total ofertado 
que será expressamente discriminado no instrumento contratual derivado ou no documento que o substituir, 
na forma do art. 25 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI. 
 
6- DO JULGAMENTO: 
6.1- O julgamento desta licitação será feito pelo critério de menor preço por item, nos termos do Edital lançado 
e na forma do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI; 
6.2- A Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI procederá primeiramente ao exame e julgamento das 
Propostas das Licitantes, em seguida examinando a Documentação de Habilitação, declarando Vencedora(s) 
a(s) que apresentar(em) o menor preço por item e que estiver(em) de acordo com os ditames do Edital e 
Anexos; 
6.2.1- A inversão do procedimento está prevista no art. n° 16 do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI e do SENAI “Será facultado à comissão de licitação, desde que previsto no instrumento convocatório, 
inverter o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então 
abrindo o envelope de habilitação do licitante classificado em primeiro lugar”.  
6.3- Não serão consideradas para efeito de julgamento quaisquer ofertas ou vantagens não previstas no 
instrumento convocatório respectivo, assim como propostas que contenham redução de  preços sobre a 
proposta de maior percentual de desconto, ou indicarem como referência preços de outras licitantes que 
mencionarem outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer 
natureza para serem computadas além do preço proposto, bem como as que estabelecerem condições outras, 
além das previstas; 
6.4- A Comissão de Licitação poderá determinar, em qualquer fase da licitação, a realização de diligências que 
se destinem a esclarecer ou a complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada neste caso a 
inclusão posterior de documento que deveria constar originalmente da proposta apresentada;  
6.5- Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 
poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação, ou de 
outras propostas, livre do vício que lhe deu causa; 
6.6- Ocorrendo empate na classificação de algum dos itens das "Propostas Comerciais", o desempate será feito 
por meio de sorteio, na forma da legislação respectiva; 
6.7-A Comissão Central de Licitação encaminhará à autoridade competente, para homologação de seu parecer, 
as peças dos autos do processo da licitação, composto de Aviso, Edital, Atas, Pareceres Técnicos e Jurídicos, 
Proposta vencedora e Quadro Comparativo das Propostas e demais documentos pertinentes;  
6.8- As Propostas Comerciais serão analisadas pela Gerência de Engenharia, Conservação e Manutenção do 
SESI e SENAI - GEECM, que emitirá PARECER TÉCNICO considerando os valores cotados bem como as demais 
exigências técnicas fiéis ao presente Edital; 
6.9- As comunicações e decisões que forem adotadas serão enviadas pela Comissão via endereço e -mail, sendo 
considerados válidos os endereços eletrônicos fornecidos pelos próprios licitantes, observando o item 12.10 
deste Edital, bem como serão publicadas nos portais da transparência do SESI-DR/PA e do SENAI-DR/PA 
(transparência.sesipa.org.br e transparência.senaipa.org.br), passando a servir como notificações para ciência 
dos licitantes. 
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7. DO RECURSO E HOMOLOGAÇÃO: 
7.1 -Ao final da sessão, após a classificação da proposta comercial, definida a fase de habilitação ou declarada 
vencedora do certame, a(s) licitante(s) que pretender(em) interpor recurso administrativo deverá(ão), no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar razões do recurso, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade 
de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
7.2- As peças recursais imotivadas, ineptas ou inconsistentes não serão conhecidas; 
7.3-Interposto o recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão no todo ou em parte, 
manter a decisão total ou parcialmente e encaminhá-la devidamente instruída à autoridade competente; 
7.4-Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento e adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora. 
 
8- DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 
8.1- Para assegurar o exato e fiel cumprimento de todas as suas obrigações contratuais, a licitante vencedora 
prestará garantia no limite de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na forma do art. 27, do Regulamento 
de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI. Os valores que se constituirão em garantia poderão ser 
realizados via deposito em conta remunerada (poupança) correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato que poderá ser devolvido com a respectiva atualização monetária ou outro meio que 
achar oportuno. 
 
9- DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
9.1- A licitante declarada vencedora deverá, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, a partir da convocação, 
comparecer na sede do SESI-DR/PA e do SENAI-DR/PA, localizada no Município de Belém/PA (Travessa 
Quintino Bocaiúva, nº 1588 -Edifício Afonso Lima, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190), para 
assinar o Contrato, cuja Minuta se encontra prevista no Anexo X. Nesta ocasião, deverá apresentar, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos: 
a) Cópia autenticada do Estatuto/Contrato Social da empresa, bem como eventuais alterações que envolvam 
sua representação legal, desde que não tenham sido juntados na Licitação; 
b) Certidões negativas de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e certidões negativas de tributos e contribuições federais expedidas pela Secretaria 
da Receita Federal e pela Procuradoria da Fazenda Nacional, sob pena de a contratação não se concretizar, se 
vencidos os documentos juntados à licitação; 
c) Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário 
da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do contrato social;  
d) Correspondência, com indicação da conta corrente da empresa e instituição financeira, caso não tenha 
indicado em sua Proposta Comercial; 
e) Correspondência indicando o preposto para representá-la durante a execução do contrato; 
f) Comprovante do recolhimento ou apresentação da Garantia, nos termos do item 8 deste Edital – Garantia 
de Execução Contratual. 
 
10- DO PAGAMENTO: 
10.1- O pagamento relativo à prestação dos serviços realizados será efetuado através de crédito na conta 
corrente da contratada, em até 10 (dez) dias úteis após a efetiva prestação do serviço, desde que seja 
apresentada a respectiva Nota Fiscal/Fatura, e após a comprovação do Setor competente nomeado pelo SESI-
DR/PA e pelo SENAI-DR/PA. 
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11- DAS SANÇÕES: 
11.1- A recusa injustificada em assinar o contrato ou instrumento que o substitua na forma do artigo 31 do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI, no prazo aqui estabelecido de 05 (cinco) dias do 
chamamento, caracterizará o descumprimento total da obrigação e poderá acarretar à licitante, as seguintes 
penalidades: 
a) Perda do direito à contratação; 
b) Suspensão do direito de licitar com as entidades do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA por prazo não superior a 02 
(dois) anos. 
11.2- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas dará ao contratante o direito 
de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades  previstas neste instrumento 
convocatório ou no contrato, inclusive a de suspensão do direito de licitar com entidades do SESI-DR/PA e 
SENAI-DR/PA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, além das perdas e danos que vierem a ser apuradas, 
ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovadas e impeditivas  da 
prestação de serviço; 
11.3- O atraso na prestação dos serviços objeto desta licitação ensejará à CONTRATADA a aplicação multa 
moratória prevista na Minuta Contratual contida no Anexo X, salvo nas hipóteses não imputáveis à 
CONTRATADA e plenamente justificadas a juízo da CONTRATANTE; 
11.4- A aplicação de quaisquer das sanções mencionadas observará os princípios constitucionais do 
contraditório e ampla defesa. 
 
12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
12.1- Os interessados na presente licitação poderão retirar cópia do Edital e Anexos no endereço situado na 
Travessa Quintino Bocaiúva, n° 1588, Bloco “b”, 7º andar, Bairro de Nazaré, CEP 66.035-190, Belém/PA, na sala 
da COCEL, nos dias úteis, das 8:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00 horas, solicitá-lo através do e-mail 
licitacao@sesipa.org.br, ou fazer download nos sites  http://transparencia.sesipa.org.br/  e 
http://transparencia.senaipa.org.br/; 
12.2- Quando, por motivo de suspensão do expediente do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA, não se realizar o ato 
de recebimento e abertura dos envelopes que contêm os documentos e as propostas relativas à presente 
licitação, fica acordado que a realização do mesmo ocorrerá, no horário estabelecido, no primeiro dia útil 
posterior à data fixada neste CONVITE; 
12.3- Qualquer PEDIDO DE ESCLARECIMENTO em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente 
Edital, ou IMPUGNAÇÃO ao mesmo, deverá ser dirigido à COCEL até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data 
marcada para a abertura da licitação, através do e-mail licitacao@sesipa.org.br, ou formalizada através de 
petição que deverá ser entregue na sala da Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI - COCEL; 
12.3.1. O PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ou IMPUGNAÇÃO enviado via e-mail deverá ter sua confirmação de 
recebimento por esta Comissão, para que seja considerado válido.  
12.4- A COCEL terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para responder, exceto se tratar de matéria de alta 
complexidade, por escrito, às insurgências efetuadas na forma do item 12.3, sendo que as respostas poderão 
ser comunicadas diretamente às licitantes via e-mail ou publicadas em uma das formas previstas no § 1º do 
artigo 5º do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, ou ainda por outro meio formal; 
12.5- Caso o pedido de esclarecimento e/ou impugnação não sejam efetuados no prazo do item 12.3, 
presume-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação 
das propostas, não cabendo à licitante quaisquer insurgências posteriores; 
12.6- Ao SESI-DR/PA e ao SENAI-DR/PA é reservado o direito de revogar, adiar ou prorrogar a presente 
licitação, por razões de seu interesse, antes de iniciada a execução do contrato, ou anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, sem que destes atos resulte qualquer direito à reclamação ou 
indenização por parte dos licitantes; 

http://transparencia.sesipa.org.br/
http://transparencia.senaipa.org.br/
mailto:licitacao@sesipa.org.br
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12.7- É facultada à Comissão ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência, inclusive com a suspensão da sessão, se for o caso, destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informações que deveriam constar 
do ato de abertura da sessão pública, salvo exceções previstas neste Edital; 
12.8- Para todos os efeitos legais e de direito, serão consideradas nulas e sem nenhum efeito as inserções não 
exigidas pelo presente Edital e Anexos; 
12.9- Depois de concluída a licitação, os envelopes não abertos, contendo a documentação das demais 
licitantes, ficarão em posse da Comissão, à disposição dos licitantes para levantamento pelo período de 30 
(trinta) dias, contados a partir da adjudicação do objeto ou cancelamento/revogação da licitação, prazo após 
o qual serão destruídos; 
12.10-Ficam cientes os licitantes participantes do presente certame que todos os atos originados do 
presente procedimento licitatório serão publicados nos sites http://transparencia.sesipa.org.br/ e 
http://transparencia.senaipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente certame, a partir 
da publicação; 
12.11-O valor de referência deste Convite é de R$ 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais); 
12.12- Centro de Responsabilidade: 4.01.01.01.04 e 3.07.10.01.01. 
 
13- DAS PEÇAS INTEGRANTES DESTE EDITAL: 
13.1- Integram o presente Edital os seguintes Anexos, independentemente de transcrição: 
Anexo I- Termo de Referência; 
Anexo II- Modelo da Carta de Credenciamento (Fora do Envelope); 
Anexo III- Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Envelope 01) ; 
Anexo IV- Declaração de Inexistência de fato Impeditivo à Habilitação (Envelope 01); 
Anexo V- Declaração de cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho (Envelope 01) ; 
Anexo VI- Declaração de Visita Técnica (Envelope 01); 
Anexo VII- Códigos orçamentários; 
Anexo VIII- Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Envelope 01); 
Anexo IX- Declaração dos Sócios (Envelope 01); 
Anexo X- Minuta Contratual. 
 

Belém/PA, 15  de julho de 2021 
 
 

Neilton Carneiro do Nascimento 
Coordenador Pregoeiro 

Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 
 
 
 

Raphael de Paiva Barbosa 
Superintendente Regional do SESI-DR/PA em Exercício  

Diretor Regional do SENAI-DR/PA em Exercício 
 
 
 

José Conrado Azevedo Santos 
Diretor Regional do SESI-DR/PA 

Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/PA 

http://transparencia.sesipa.org.br/
http://transparencia.senaipa.org.br/
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1.0 OBJETO 

Contratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva, Corretiva e de Emergência em Elevadores 
Elétricos de Passageiros e Plataforma de Elevação, com fornecimento de peças, os quais encontram-se insta-
lados nas Unidades SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL, SESI SEDE, TEATRO DO SESI, ESCOLA SESI ICOARACI, ESCOLA 
SESI ANANINDEUA, SESI ANANIDEUA, SENAI CEP GETÚLIO VARGAS E SENAI CEDAM, conforme endereços des-
critos na tabela abaixo. 
 

UNIDADE LOCALIZAÇÃO 
QNT. 

Item Descrição 

SEDE 
Tv. Quintino Bocaiúva, 1588 Bairro de Nazaré – Belém-Pa CEP: 

66.035-190 
5,00 

SESI INDÚSTRIA 

SAUDÁVEL 
Av. João Paulo II, 1267 Bairro do Marco – Belém-Pa CEP: 66.095-493 2,00 

TEATRO DO SESI 
Av. Almirante Barroso, 2540 Bairro do Marco – Belém CEP: 66.093-

050 
2,00 

ESCOLA SESI ICOA-

RACI 

Rua 15 de Agosto, 1435 Bairro da Ponta Grossa – Distrito de Icoaraci 

– Belém CEP: 66.810-120 
1,00 

ESCOLA SESI ANA-

NINDEUA 

Rua Claudio Sanders, 1590 KM 02 Bairro Maguari – Ananindeua CEP: 

67.030-445 
1,00 

SESI ANANIDEUA 
Rod. Mário Covas, s/n Bairro Coqueiro – Ananindeua CEP: 67.033-

971 
2,00 

CEP GETÚLIO VAR-

GAS 

Tv. Barão do Triunfo, 2806 – Bairro do Marco – Belém-Pa CEP: 

66.093-050 
2,00 

CEDAM Tv. Mauriti, 3251- Bairro do Marco – Belém-Pa CEP: 66.095-390 2,00 

 

2.0 ELEVADORES 
Execução dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e de emergência, conservação e assistência téc-
nica em 07 (sete) elevadores elétricos de passageiros dos fabricantes ATLAS SCHINDLER e THYSSENKRUPP e 10 
(dez) plataformas de elevação dos fabricantes THYSSENKRUPP e ELEVADORES OK.  
 
3.0 RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
LOTE I – UNIDADES SESI 
3.1 SESI SEDE 
BLOCO A: 02 (dois) elevadores elétricos de passageiros, do fabricante ATLAS SCHINDLER 
BLOCO B: 03 (três) elevadores elétricos de passageiros, do fabricante ATLAS SCHINDLER 
3.2 SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL 
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02 (dois) elevadores elétricos de passageiros, do fabricante ATLAS SCHINDLER 
3.3 TEATRO DO SESI 
02 (duas) plataformas de elevação do fabricante ELEVADORES OK. 
3.4 ESCOLA SESI ICOARACI 
01 (uma) plataforma de elevação do fabricante ELEVADORES OK. 
3.5 ESCOLA SESI ANANINDEUA 
01 (uma) plataforma de elevação do fabricante THYSSENKRUPP. 
3.6 SESI ANANINDEUA 
02 (duas) plataformas de elevação do fabricante ELEVADORES OK. 
LOTE II – UNIDADES SENAI 
3.3 SENAI CEP GETÚLIO VARGAS 
01 elevador elétrico de passageiros, do fabricante THYSSENKRUPP 
01 Plataforma hidráulica, do fabricante THYSSENKRUPP 
3.4 SENAI CEDAM 
02 elevadores elétricos de passageiros, do fabricante THYSSENKRUPP 
 
4.0 CARACTERISTICAS DO SISTEMA DE ELEVADORES 
4.1 SESI SEDE 
4.1.1 BLOCO A: Elevador Social e Serviço 
Fabricante: ATLAS SCHINDLER S.A.; 
Capacidade: 600 (seiscentos) Kg (quilogramas) ou 8 (oito) passageiros; 
Número de paradas: 8 (oito); 
Número de entradas: 8 (oito); 
Casa de máquinas: localizada na parte superior do prisma; 
Alimentação: bifásica, 220 V – 60 Hz; 
Velocidade nominal: 1,75 m/s.; 
Iluminação: 220 V. 
4.1.2 BLOCO B: Elevador Social e Serviço 
Fabricante: ATLAS SCHINDLER S.A.; 
Capacidade: 900 (novecentos) Kg (quilogramas) ou 12 (doze) passageiros; 
Número de paradas: 11 (onze); 
Número de entradas: 11 (onze); 
Velocidade nominal: 2,0 m/s; 
Casa de máquinas: localizada na parte superior do prisma; 
Alimentação: 220 V – 60Hz; 
Iluminação: 220 V. 
4.2 SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL 
4.2.1 Elevador Social e de Serviço 
Fabricante: ATLAS SCHINDLER S.A.; 
Capacidade: 750 (setecentos e cinquenta) Kg (quilogramas) ou 10 (dez) passageiros; 
Número de paradas: 6 (seis); 
Número de entradas: 6 (seis); 
Velocidade nominal: 60 m/min.; 
Casa de máquinas: localizada na parte superior do prisma; 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
4.3 TEATRO DO SESI 
4.3.1 Plataforma Vertical Oposta Estar/Palco 
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Fabricante: ELEVADORES OK; 
Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) Kg (quilogramas); 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: Oposta 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral inferior do prisma; 
Velocidade: 08 m.p.m 
Percurso Percorrido: 01 (um) metro; 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
Motor: Trifásico 220V. 
4.3.2 Plataforma Vertical Adjacente Foyer/Plateia 
Fabricante: ELEVADORES OK; 
Capacidade: 225 (duzentos e vinte e cinco) Kg (quilogramas) ou 3 (três) passageiros; 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: Adjacente; 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral do prisma; 
Velocidade: 08 m.p.m 
Percurso percorrido: 04 (quatro) metros; 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
Motor: Trifásico 220V 
4.4 ESCOLA SESI ICOARACI 
4.4.1 Plataforma Vertical Adjacente 
Fabricante: ELEVADORES OK; 
Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) Kg (quilogramas); 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: Oposta 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral inferior do prisma; 
Velocidade: 08 m.p.m 
Percurso Percorrido: 3,50 (três e meio) metro. 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
Motor: Trifásico 220V. 
4.5 ESCOLA SESI ANANINDEUA 
Fabricante: THYSSENKRUP; 
Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) Kg (quilogramas); 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: Adjacente 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral inferior do prisma; 
Velocidade: 08 m.p.m 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
4.6 SESI ANANINDEUA 
4.6.1 Plataforma Vertical Adjacente Administração 
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Fabricante: ELEVADORES OK; 
Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) Kg (quilogramas); 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: Adjacente 
Velocidade: 08 m.p.m; 
Percurso Percorrido: 2,80 (dois e oitenta) metros. 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral inferior do prisma; 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
Motor: Trifásico 220V 
4.6.2 Plataforma Vertical Adjacente Ginásio de Esportes 
Fabricante: ELEVADORES OK; 
Capacidade: 250 (duzentos e cinquenta) Kg (quilogramas); 
Número de paradas: 2 (duas); 
Número de entradas: 2 (duas); 
Entrada: adjacente; 
Percurso Percorrido: 04 (quatro) metros; 
Velocidade: 08 m.p.m 
Casa de máquinas: localizada na parte lateral inferior do prisma; 
Alimentação: 220 V – 60 Hz; 
Iluminação: 220V. 
Motor: Trifásico 220V 
4.7 SENAI CEP GETÚLIO VARGAS 
4.7.1 Elevador Social dos Blocos 
Fabricante: THYSSENKRUP; 
Capacidade: 600 (seiscentos) Kg (quilograma ou 8 (oito) passageiros; 
Número de paradas: 02 (duas) 
Número de entradas: 02 (duas) 
Velocidade nominal: 60m/min.; 
Casa de máquinas: Lateral do equipamento; 
Alimentação: 380 V 
Iluminação: 220 V 
4.7.2 Plataforma do Auditório 
Fabricante: THYSSENKRUP; 
Capacidade: 250 kg 
Número de paradas: 02 (duas) 
Número de entradas: 02 (duas) 
Casa de máquinas: Lateral do equipamento; 
Alimentação: 380 V 
4.5 SENAI CEDAM 
ELEVADOR 01 ADM 
Fabricante: THYSSENKRUP; 
Capacidade: 600 (seiscentos) Kg (quilograma ou 8 (oito) passageiros; 
Número de paradas: 03 (três); 
Número de entradas: 03 (três); 
Velocidade nominal: 60m/min.; 
Casa de máquinas: Lateral do equipamento; 
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Alimentação: 380 V 
Iluminação: 220V 
ELEVADOR 02 SALAS DE AULA 
Fabricante: THYSSENKRUP; 
Capacidade: 600 (seiscentos) Kg (quilograma ou 8 (oito) passageiros; 
Número de paradas: 02 (duas) 
Número de entradas: 02 (duas) 
Velocidade nominal: 60m/min.; 
Casa de máquinas: Lateral do equipamento; 
Alimentação: 380 V 
Iluminação: 220 V 
 
5.0 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ELEVADORES 
5.1 SEDE 
a. BLOCO A 
CABINA: Constituído por 2 (dois) conjuntos de botoeira de cabine, da marca ELEVCOM, constituída de botões 
luminosos dos andares com inscrição em braile, chave de luz, alarme, posição automático e cabineiro, espaço 
para intercomunicador viva-voz, iluminação de emergência e indicador de posição de andar digital e seta de 
direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui espelho cristal instalado na sua metade superior. 
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 4 (quatro) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V 
– 6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 02 (duas) botoeiras de chamada luminosa com setas indicativas 
de sobe e desce nos andares 1° ao 6°, 01 botoeira seta de sobe no andar térreo e 01 botoeira seta desce no 7° 
andar. 
IPD DE POSIÇÃO: cada piso possui 03 (três) IPDs de posição luminoso com voice. 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
b. BLOCO B 
CABINA: Constituído por 2 (dois) conjuntos de botoeira de cabine, da marca ELEVCOM, constituída de botões 
luminosos dos andares com inscrição em braile, chave de luz, alarme, posição automático e cabineiro, espaço 
para intercomunicador viva-voz, iluminação de emergência e indicador de posição de andar digital e seta de 
direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui espelho cristal instalado na sua metade superior. 
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 5 (cinco) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V – 
6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 03 (três) botoeiras de chamada luminoso com setas indicativas de 
sobe e desce nos andares de térreo ao 8°. 01 botoeira seta de sobe no andar subsolo e 01 botoeira seta desce 
no 9° andar. 
IPD DE POSIÇÃO: cada piso possui 03 (três) IPDs de posição luminoso com voice.  
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
5.2 SESI INDÚSTRIA SAUDÁVEL 
a. RECEPÇÃO TÉRREO 
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CABINA: Constituído por 2 (dois) conjuntos de botoeira de cabine, constituída de botões luminosos dos anda-
res com inscrição em braile, alarme, posição automático e cabineiro, iluminação de emergência e indicador de 
posição de andar digital e seta de direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui espelho cristal instalado na sua metade superior. 
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido com acrílico leitoso quadrado 
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 4 (quatro) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V 
– 6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 02 (duas) botoeiras de chamada luminosa com setas indicativas 
de sobe e desce nos andares 1° ao 4°, 01 botoeira seta de sobe no andar térreo e 01 botoeira seta desce no 5°  
andar. 
IPD DE POSIÇÃO: cada piso possui 02 (dois) IPDs de posição luminoso com voicer.  
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
5.3 TEATRO DO SESI 
5.3.1 PLATAFORMAS DE ELEVAÇÃO VERTICAIS ADJECENTES 
a. ESTAR/PALCO 
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine de posição de andar, mais botão de alarme e 
emergência luminosos e 01 (uma) chave de travamento manual, 2 (duas) travas de segurança e mola aérea na 
parte superior da porta. 
PAREDES: Com painéis em meia parede em chapa aço carbono com pintura eletrostática na cor cinza e 02 
(duas) barras de apoio em aço inox nas laterais. 
PISO: Revestimento em chapa em alumínio lavrada xadrez. 
ENTRADA: Adjacente 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeira de chamada luminosa. 
BOTOEIRAS DA CABINA: Montada no corrimão com botões correspondente à subida e descida e uma chave 
interruptora de iluminação. 
PORTAS DE PAVIMENTO:  Serão duas portas tipo eixo vertical confeccionada em aço carbono 
com pintura eletrostática e vidro temperado com trinco eletromecânico e puxador externo e  
funcionamento semiautomático. 
PORTA DE CABINA: Serão duas cancelas manuais com rampa de nivelamento e barreira 
infravermelho. 
FECHOS ELETROMECÂNICOS: Dispositivo utilizado para impedir a abertura das portas quando o elevador esti-
ver fora de nível. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
ACIONAMENTO: Hidráulico 
UNIDADE HIDRÁULICA: Dotada de uma bomba de engrenagem que acopla as válvulas direcionais faz o sentido 
de subida ou descida. Possui também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de emer-
gência que para a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema. 
VÁLVULA DE EMERGÊNCIA: Em caso de falta de energia elétrica o equipamento deverá ser 
dotado de uma válvula de emergência de funcionamento manual que possibilita descer a 
plataforma até o nível desejado. 
COMANDO E FUNCIONAMENTO: Automático simples composto de contatares para subida e descida interliga-
dos aos contatos de portas e limites de parada e finais de curso. Os contatos 
dos botões acionam os contatares de subida ou descida colocando a cabine em funcionamento.  
TRAÇÃO: Por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de polia de desvio 
acoplada ao cabo de suspensão da cabina. 
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RAMPAS DE ACIONAMENTO: Fixas na cabina. 
b. FOYER/PLATEIA 
CABINA: Estrutura formada por um conjunto de vigas e cantoneiras de aço que se interligam 
formando assim uma arcada rígida e estruturada, os painéis serão em chapas de aço carbono com pintura 
eletrostática afixados em perfis de tubos metálicos, o piso será antiderrapante em alumínio tipo xadrez. Sua 
dimensão será de 1,10 x 1,40 x 1,10m. 
FREIO: O freio atua diretamente na válvula interrompendo o fluxo de óleo. 
PAREDES: Com painéis em meia parede em chapa aço carbono com pintura eletrostática na cor cinza e 02 
(duas) barras de apoio em aço inox nas laterais. 
PISO: Revestimento em chapa em alumínio lavrada xadrez. 
ENTRADA: Adjacente  
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeira de chamada luminosa.  
BOTOEIRAS DA CABINA: Montada no corrimão com botões correspondente à subida e descida e uma chave 
interruptora de iluminação. 
PORTAS DE PAVIMENTO:  Serão duas portas tipo eixo vertical confeccionada em aço carbono 
com pintura eletrostática e vidro temperado com trinco eletromecânico e puxador externo e  
funcionamento semiautomático. 
PORTA DE CABINA: Serão duas cancelas manuais com rampa de nivelamento e barreira infravermelho.  
FECHOS ELETROMECÂNICOS: Dispositivo utilizado para impedir a abertura das portas quando o elevador esti-
ver fora de nível. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
ACIONAMENTO: Hidráulico 
UNIDADE HIDRÁULICA: Dotada de uma bomba de engrenagem que acopla as válvulas direcionais faz o sentido 
de subida ou descida. Possui também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de emer-
gência que para a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema.  
VÁLVULA DE EMERGÊNCIA: Em caso de falta de energia elétrica o equipamento deverá ser dotado de uma 
válvula de emergência de funcionamento manual que possibilita descer a plataforma até o nível desejado. 
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas. 
CHAVE DE PROTEÇÃO: Além de disjuntores térmicos, deverá ser instalado um relé térmico no quadro de co-
mando que protegerá o motor em caso de superaquecimento. 
TRAÇÃO: Por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de polia de desvio 
acoplada ao cabo de suspensão da cabina. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
5.4 ESCOLA SESI ICOARACI 
5.4.1 PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL Adjacente 
CABINA: Estrutura formada por um conjunto de vigas e cantoneiras de aço que se interligam 
formando assim uma arcada rígida e estruturada, os painéis serão em chapas de aço carbono com pintura 
eletrostática afixados em perfis de tubos metálicos, o piso será antiderrapante em alumínio tipo xadrez. Sua 
dimensão é de 1,10 x 1,40 x 2,00m. 
FREIO: O freio atua diretamente na válvula interrompendo o fluxo de óleo. 
PISO: Revestimento em chapa em alumínio lavrada xadrez. 
ENTRADA: Adjacente  
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeira de chamada luminosa.  
BOTOEIRAS DA CABINA: Montada no corrimão com botões correspondente à subida e descida e uma chave 
interruptora de iluminação. 
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PORTAS DE PAVIMENTO:  Serão duas portas tipo eixo vertical confeccionada em aço carbono 
com pintura eletrostática e vidro temperado com trinco eletromecânico e puxador externo e  
funcionamento semiautomático. 
PORTA DE CABINA: Serão duas cancelas manuais com rampa de nivelamento e barreira infravermelho. 
FECHOS ELETROMECÂNICOS: Dispositivo utilizado para impedir a abertura das portas quando o elevador esti-
ver fora de nível. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
ACIONAMENTO: Hidráulico 
UNIDADE HIDRÁULICA: Dotada de uma bomba de engrenagem que acopla as válvulas direcionais faz o sentido 
de subida ou descida. Possui também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de emer-
gência que para a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema.  
VÁLVULA DE EMERGÊNCIA: Em caso de falta de energia elétrica o equipamento deverá ser dotado de uma 
válvula de emergência de funcionamento manual que possibilita descer a plataforma até o nível desejado. 
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas. 
CHAVE DE PROTEÇÃO: Além de disjuntores térmicos, deverá ser instalado um relé térmico no quadro de co-
mando que protegerá o motor em caso de superaquecimento. 
TRAÇÃO: Por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de polia de desvio 
acoplada ao cabo de suspensão da cabina. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
5.5 ESCOLA SESI ANANINDEUA 
5.5.1 PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ADJACENTE 
a. Bloco Recreio 
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine, iluminação de emergência.  
PAREDES: das cabines dos elevadores em chapa de aço carbono pintada com tinta eletrostática na cor branca. 
Possui ainda trava de segurança em aço inox. 
PISO: Revestimento em chapa metálica tipo xadrez. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeiras de chamada. 
BOTOEIRA DE CABINE: Possui 03 (três) botoeiras em acionamento manual, sendo uma de emergência.  
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas e vidro temperado.  
5.6 SESI ANANINDEUA 
5.6.1 PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO VERTICAL ADJACENTES 
a. Ginásio Esportes 
CABINA: Estrutura formada por um conjunto de vigas e cantoneiras de aço que se interligam 
formando assim uma arcada rígida e estruturada, os painéis serão em chapas de aço carbono com pintura 
eletrostática afixados em perfis de tubos metálicos, o piso será antiderrapante em alumínio tipo xadrez. Sua 
dimensão é de 1,10 x 1,40 x 2,00m. 
FREIO: O freio atua diretamente na válvula interrompendo o fluxo de óleo. 
PISO: Revestimento em chapa em alumínio lavrada xadrez. 
ENTRADA: Adjacente  
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeira de chamada luminosa.  
BOTOEIRAS DA CABINA: Montada no corrimão com botões correspondente à subida e descida e uma chave 
interruptora de iluminação. 
PORTAS DE PAVIMENTO:  Serão duas portas tipo eixo vertical confeccionada em aço carbono 
com pintura eletrostática e vidro temperado com trinco eletromecânico e puxador externo e 
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funcionamento semiautomático. 
PORTA DE CABINA: Serão duas cancelas manuais com rampa de nivelamento e barreira infravermelho.  
FECHOS ELETROMECÂNICOS: Dispositivo utilizado para impedir a abertura das portas quando o elevador esti-
ver fora de nível. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
ACIONAMENTO: Hidráulico 
UNIDADE HIDRÁULICA: Dotada de uma bomba de engrenagem que acopla as válvulas direcionais faz o sentido 
de subida ou descida. Possui também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de emer-
gência que para a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema.  
VÁLVULA DE EMERGÊNCIA: Em caso de falta de energia elétrica o equipamento deverá ser dotado de uma 
válvula de emergência de funcionamento manual que possibilita descer a plataforma até o nível desejado. 
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas. 
CHAVE DE PROTEÇÃO: Além de disjuntores térmicos, deverá ser instalado um relé térmico no quadro de co-
mando que protegerá o motor em caso de superaquecimento. 
TRAÇÃO: Por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de polia de desvio 
acoplada ao cabo de suspensão da cabina. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
b. Prédio Administrativo 
CABINA: Estrutura formada por um conjunto de vigas e cantoneiras de aço que se interligam 
formando assim uma arcada rígida e estruturada, os painéis serão em chapas de aço carbono com pintura 
eletrostática afixados em perfis de tubos metálicos, o piso será antiderrapante em alumínio tipo xadrez. Sua 
dimensão é de 1,10 x 1,40 x 1,00m. 
FREIO: O freio atua diretamente na válvula interrompendo o fluxo de óleo. 
PISO: Revestimento em chapa em alumínio lavrada xadrez. 
ENTRADA: Adjacente  
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeira de chamada luminosa.  
BOTOEIRAS DA CABINA: Montada no corrimão com botões correspondente à subida e descida e uma chave 
interruptora de iluminação. 
PORTAS DE PAVIMENTO:  Serão duas portas tipo eixo vertical confeccionada em aço carbono 
com pintura eletrostática e vidro temperado com trinco eletromecânico e puxador externo e  
funcionamento semiautomático. 
PORTA DE CABINA: Serão duas cancelas manuais com rampa de nivelamento e barreira infravermelho. 
FECHOS ELETROMECÂNICOS: Dispositivo utilizado para impedir a abertura das portas quando o elevador esti-
ver fora de nível. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
ACIONAMENTO: Hidráulico 
UNIDADE HIDRÁULICA: Dotada de uma bomba de engrenagem que acopla as válvulas direcionais faz o sentido 
de subida ou descida. Possui também uma válvula que regula a velocidade e uma válvula de retenção de emer-
gência que para a cabina imediatamente caso haja uma queda brusca de pressão no sistema.  
VÁLVULA DE EMERGÊNCIA: Em caso de falta de energia elétrica o equipamento deverá ser dotado de uma 
válvula de emergência de funcionamento manual que possibilita descer a plataforma até o nível desejado. 
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas. 
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CHAVE DE PROTEÇÃO: Além de disjuntores térmicos, deverá ser instalado um relé térmico no quadro de co-
mando que protegerá o motor em caso de superaquecimento. 
TRAÇÃO: Por meio de cilindro hidráulico 2:1 com haste cromada dotada de polia de desvio 
acoplada ao cabo de suspensão da cabina. 
FREIO DE SEGURANÇA INSTANTÂNEO: Modelo cunha com ação de freada nas guias no caso de afrouxamento 
dos cabos de sustentação da cabina. 
5.3 SENAI CEP GETÚLIO VARGAS 
a. ELEVADOR SOCIAL DOS BLOCOS 
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine, com botões luminosos dos andares com ins-
crição em braile, chave de luz, alarme, posição automático e cabineiro, iluminação de emergência e indicador 
de posição de andar digital e seta de direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui vidro transparente. Possui ainda 5 (cinco) barras de apoio em aço inox.  
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 4 (quatro) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V 
– 6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeiras de chamada. 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
b. PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO AUDITÓRIO 
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine, iluminação de emergência.  
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Possui ainda trava de segurança 
em aço inox. 
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeiras de chamada. 
ENCLAUSURAMENTO: A plataforma se deslocará completamente em volta de uma estrutura 
metálica autoportante, executados em perfis e chapas metálicas e vidro temperado. 
5.4 SENAI CEDAM  
a. ELEVADOR 1 ADM  
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine, com botões luminosos dos andares com ins-
crição em braile, chave de luz, alarme, posição automático e cabineiro, iluminação de emergência e indicador 
de posição de andar digital e seta de direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui vidro transparente. Possui ainda 5 (cinco) barras de apoio em aço inox.  
PISO: Revestimento em granito. 
SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 4 (quatro) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V 
– 6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeiras de chamada. 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
b. ELEVADOR 2 SALAS DE AULA 
CABINA: Constituído por 1 (um) conjunto de botoeira de cabine, com botões luminosos dos andares com ins-
crição em braile, chave de luz, alarme, posição automático e cabineiro, iluminação de emergência e indicador 
de posição de andar digital e seta de direção (IPD). 
PAREDES: das cabines dos elevadores com folha de aço inoxidável escovado. Na parede de fundo da cabine, 
possui vidro transparente. Possui ainda 5 (cinco) barras de apoio em aço inox. 
PISO: Revestimento em granito. 
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SUBTETO: Revestido em estrutura de aço inoxidável.  
ILUMINAÇÃO: Nas cabines dos elevadores sobre o subteto, com 4 (quatro) lâmpadas led 12 (doze) W – 220V 
– 6.500K. 
BOTOEIRAS DE CHAMADA: Cada piso possui 01 (uma) botoeiras de chamada. 
SISTEMA DE VENTILAÇÃO: Todas as cabines possuem sistema de ventilação automático. 
 
6.0 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
6.1 A PROPONENTE DEVERÁ APRESENTAR COMO CONDIÇÃO TÉCNICA PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
LICITATÓRIO: 
 a. DECLARAÇÃO, firmada pela Proponente, na qual indicará o engenheiro mecânico  responsável técnico pelos 
serviços, que deverá estar em regularidade com seu registro  profissional no CREA; 
b. CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, emitida pelo CREA, em nome do engenheiro mecânico indicado no docu-
mento exigido (Declaração) como responsável técnico, comprovando já ter prestado serviços de manutenção 
em elevador de passageiros anteriormente para outros clientes; 
c. DOCUMENTO que comprove vínculo formal, com a Proponente, do profissional indicado como responsável 
técnico. Essa comprovação deverá ser efetuada por intermédio do Contrato Social atualizado, se sócio, da 
Carteira de Trabalho, do Contrato de Prestação de Serviço, da Ficha de Registro de Empregado ou da Certidão 
de Registro da Pessoa Jurídica; 
d. CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA, emitida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia – CREA 
da região a que estiver vinculada, que comprove atividade relacionada com o objeto; 
e. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devida-
mente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, comprovando ter prestado servi-
ços de manutenção em elevador com características similares, aos equipamentos instalados nas Unidades do 
SESI E SENAI (INDÚSTRIA SAUDÁVEL, SEDE, SENAI CEP GETÚLIO VARGAS, CEDAM E ISI). A similaridade deverá 
ser comprovada pela citação, no texto do atestado de capacidade técnica, do fabricante do elevador no qual 
foi realizada a manutenção preventiva ou corretiva e suas características técnicas. O atestado deverá estar 
obrigatoriamente vinculado à certidão de acervo técnico. 
f. DECLARAÇÃO DE VISTORIA PRÉVIA do sistema de elevadores, objeto desta licitação, a ser emitida pelo lici-
tante e atestado pela Gerência de Engenharia, Conservação e Manutenção - SESI (GEECM - SESI) e através do 
Coordenador de Engenharia, Conservação e Manutenção. 
g. DECLARAÇÃO da Equipe de Suporte técnico, a qual deverá conter os nomes do Enge nheiro Mecânico e dos 
técnicos de manutenção, devidamente qualificados e comprovados com experiência mínima de 01 (um) ano 
em manutenção/operação de sistema de elevadores de passageiros, objeto desta licitação. A comprovação 
deverá ocorrer através de Atestado de Capacidade Técnica, com sua respectiva certidão de acervo técnico, 
neste caso para o engenheiro mecânico e cópia da carteira de trabalho assinada, para os técnicos em manu-
tenção.  
 
7.0 VISTORIA TÉCNICA 
7.1 Proponente deverá apresentar DECLARAÇÃO DE VISTORIA dos equipamentos. Para isso, realizará a vistoria 
prévia dos equipamentos, para o melhor conhecimento e dimensionamento dos trabalhos a serem efetuados. 
As empresas interessadas deverão entrar em contato com a Gerência de Engenharia, Conservação e  Manuten-
ção (GEECM), através do telefone (91) 4009-4931 / 4305 ou dos correios eletrônicos karolina@senaipa.org.br 
e renatapereira@sesipa.org.br, no horário das 09:00 às 15:00 horas, em dias úteis, para combinar data e ho-
rário em que a vistoria será realizada. 
7.2 A vistoria prévia e as informações fornecidas no presente documento são consideradas suficientes para os 
levantamentos necessários à elaboração da proposta, bem como para o desenvolvimento dos serviços a serem 
prestados. 
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7.3 As empresas interessadas em participar da licitação decorrente do presente termo deverão promover uma 
rigorosa vistoria nos equipamentos descritos neste termo, examinando-os em sua totalidade, tomando ciência 
de suas características, material utilizado, estado de conservação e eventual necessidade de substituição de 
peças e reparos para a perfeita execução dos serviços, visto que não serão aceitas alegações posteriores 
quanto ao desconhecimento da situação existente ou do estado do equipamento.  
 
8.0 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
A Proponente deverá apresentar a planilha orçamentária nos moldes constantes do ANEXO III, devidamente 
preenchida e assinada. As empresas participantes do certame licitatório podem apresentar interesse por LOTE, 
não sendo permitida a apresentação de propostas separadas por Unidade.  
 
9.0 DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Para as manutenções Preventiva, Corretiva e de Emergência, deverão ser entregues Relatórios Técnicos de 
Manutenção mensal e anual, bem como todos os tipos de Relatórios descritos neste termo.  
9.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
a. Destinada a PREVENIR a ocorrência de quebras, defeitos e/ou falhas de funcionamento dos elevadores, 
mantendo-os em perfeito estado de uso de acordo com os manuais e normas especificas do fabricante e as 
normas da Associação Brasileira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta destas, as normas internacionais, 
que se fizerem necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos.  
b. A manutenção preventiva de todos os equipamentos, objeto desta especificação, obedecerá a uma rotina 
programada, com periodicidade mensal, segundo cronograma apresentado no Anexo II deste Termo. 
c. Deverão ser realizadas manutenções mensais de rotina para manter os equipamentos em perfeita ordem, 
incluindo lubrificação, verificação geral, eletrônica, mecânica, substituição de peças* (quando necessário) e 
com autorização da fiscalização, e recalibração geral de acordo com as normas do fornecedor, a serem reali-
zadas no dia 2 de cada mês ou no próximo dia útil em caso de cair em final de semana ou feriado.  
*A substituição de peças se dará após a entrega de um relatório de manutenção corretiva e/ou preventiva, 
contendo as informações do(s) equipamento(s), a descrição do defeito com o detalhamento da correção apli-
cada para o perfeito funcionamento do elevador, a especificação correta da peça ou componente a ser su bsti-
tuído, juntamente com a proposta técnica comercial da peça e/ou componente, para a devida autorização da 
fiscalização.  
9.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA 
a. Destinada a ELIMINAR DEFEITOS decorrentes de uso normal dos elevadores, recolocando-os em perfeitas 
condições de uso, compreendendo inclusive as eventuais e/ou necessárias substituições de peças e compo-
nentes, seguidos de ajustes, correções e testes de acordo com as normas do fabricante, da Associação Brasi-
leira de Normas e Técnicas (ABNT) ou na falta destas, as normas internacionais; 
b. A manutenção corretiva não terá limites para o número de chamados, podendo ser realizada em quaisquer 
horários, incluídos sábados, domingos, chamados emergenciais independentes do horário e feriados, con-
forme solicitação e necessidade; 
c. A manutenção corretiva será realizada nos equipamentos quando estes apresentarem defeitos, mediante 
abertura de chamado técnico por parte do contratante com a finalidade de recolocá-los em perfeitas condições 
de uso e em conformidade com este instrumento e o contrato celebrado; 
d. Ao ser acionada para a Manutenção Corretiva, ocorrendo visita na qual o problema não seja solucionado, 
ou seja, parcialmente solucionado, a contratada deverá cuidar para que os prazos estipulados não sejam ex-
trapolados, retornando tempestivamente para regularização da pendência dentro do prazo original, sem qual-
quer acréscimo de tempo; 
e. Os relatórios das visitas para manutenção corretivas não concluídas deverão ser detalhados com informa-
ções que explicitem os motivos que impossibilitaram a regularização do problema já na primeira intervenção; 
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f. Antes da execução dos serviços de manutenção corretiva a contratada deverá apresentar ao fiscal do con-
trato, Relatório Técnico, descrevendo o defeito, bem como as possíveis causas do problema e os serviços a 
serem realizados. O serviço só poderá ser executado, após expressa autorização do fiscal do contrato;  
g. Quando houver manutenção corretiva com a respectiva troca de peças, o referido custo do serviço (mão de 
obra e materiais de consumo) já estará incluso no valor da manutenção mensal do contrato, cabendo à em-
presa apenas apresentar a proposta técnica comercial do valor referente as peças com a devida autorização 
do fiscal do contrato; 
h. Verificando-se a total impossibilidade ou inviabilidade da realização dos serviços, a contratada deverá pro-
videnciar a recolocação/montagem das instalações, comunicando o ocorrido à Seção de Manutenção Predial 
(ao fiscal do contrato); 
 
9.3 MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA 
a. O contratado deverá manter um plantão de emergência, 24 (vinte e quatro) horas por dia, destinado exclu-
sivamente para o atendimento de chamadas eventuais para normalização do que for considerado inadiável 
para o funcionamento dos elevadores, com aplicação, se for o caso, de materiais de pequeno porte**, ou para 
retirar pessoas presas nas cabinas; 
**Entende-se que todas e quaisquer peças e/ou componentes pequeno porte, deverão ser trocados a pós a 
devida autorização da Instituição. 
 
10. PLANO DE MANUTENÇÃO 
a. A CONTRATADA deverá fornecer mensalmente o PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA detalhado dos ele-
vadores, conforme modelo a ser previamente aprovado pelo RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO. No respec-
tivo relatório deverá constar o técnico, da CONTRATADA, responsável pelos serviços; 
b. Deverá constar neste Relatório Técnico mensal, desde o início até o término do contrato, considerações 
acerca da quantidade de quebras por passo, da redução de diâmetro e da presença de corrosão ou ruptura 
nos cabos de aço (a exemplo tração e limitador de velocidade), das condições das polias, da resistência e con-
dições do isolamento das bobinas (a exemplo contadores e gerador), das condições do dispositivo de resgate 
e sugestões de melhoria; 
c. O referido relatório é parte integrante da documentação para fins de pagamento, devendo ser entregue 
juntamente com a documentação para pagamento dos serviços; 
d. A Contratada efetuará, no primeiro mês de vigência do contrato, a inspeção anual nos elevadores, expe-
dindo Laudo Técnico de Inspeção, elaborado e assinado pelo engenheiro responsável técnico, como condição 
para pagamento. 
O Laudo Técnico de Inspeção Anual permanecerá em poder do Contratante; 
e. A Contratada relatará no Livro Obrigatório de Registro de Ocorrências as manutenções preventivas e corre-
tivas, com as respectivas datas de suas realizações, os defeitos constatados, as peças substituídas, os serviços 
realizados e quaisquer outras informações relacionadas aos atendimentos efetuados, concluídos ou não con-
cluídos, observados, em qualquer caso, os prazos estipulados nestas especificações. O livro de ocorrência per-
manecerá em posse da recepção do prédio, este deverá ser solicitado pelo empregado da Contratada que fará 
os devidos registros no momento da visita. O livro de ocorrência deverá ser entregue no 1º (primeiro) dia da 
manutenção e ser substituído sempre que o mesmo estiver totalmente preenchido;  
f. Deverão ser prestados todos os serviços de assistência e suporte técnico, em caráter preventivo e corretivo, 
nos equipamentos mencionados neste Termo, por meio de um corpo técnico especializado, com a utilização 
de ferramentas apropriadas, disponibilizadas pela Contratada, e de acordo com as recomendações dos fabri-
cantes, de modo a garantir a conservação e o perfeito funcionamento do sistema de elevadores;  
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g. A contratada deverá entregar, no momento da assinatura do contrato, uma planilha com a listagem e espe-
cificação de peças mais comuns a serem utilizadas, caso necessite, com os valores estimados, caso seja neces-
sário seu fornecimento; 
h. Ao término dos serviços de manutenção preventiva constante, a Contratada deverá emitir um Boletim de 
Serviço de Manutenção Preventiva (BSMP) ou Ordem de Serviço detalhado,  no qual conste, no mínimo, a iden-
tificação do equipamento, data da manutenção, horário de início e término dos serviços, nome do(s) funcio-
nário(s) que executou o serviço e as eventuais irregularidades apresentadas, com enumeração das peças even-
tualmente substituídas, com especificação detalhada, encaminhando este boletim à Contratante no prazo má-
ximo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da última vistoria; 
i. Os reparos decorrentes das manutenções preventivas deverão ser concluídos no prazo máximo de 2 (dois) 
dias úteis, para a Unidade SESI SEDE e 1 (um) dia útil para a Unidade SESI Indústria Saudável, a contar da 
última vistoria, caso contrário serão considerados manutenção corretiva, salvo os casos devidamente justifi-
cados dentro do prazo e aceitos pela instituição; 
j. O elevador que apresentar um número de ocorrências mensais superior a 02 (duas) será considerado como 
crítico e sofrerá uma criteriosa análise para que se determinem as providências requeridas, observando o tipo 
de ocorrência e a necessidade do reparo. Estas providências serão informadas à fiscalização da Contratante. 
 
11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
a. Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e de emergência deverão ser executados por técnico, de-
vidamente habilitado, sob a responsabilidade do Engenheiro Mecânico detentor de acervo Técnico; 
b. A empresa contratada deverá apresentar a ART do seu responsável técnico junto ao Setor de Contrato para 
que seja autorizado o início da prestação dos serviços contratados; 
c. Apenas um dos elevadores, por vez, poderá sofrer intervenções, de forma que haja sempre um elevador 
disponível, a fim de evitar maiores transtornos aos servidores e usuários do local. Este elevador deverá estar 
sinalizado através de placas indicando que o mesmo se encontra em manutenção; 
d. Além das normas de segurança, constantes das especificações, a contratada fica obrigada ao cumprimento 
de outros dispositivos legais, federais, estaduais e municipais pertinentes. Serão de sua inteira responsabili-
dade as ações movidas por pessoas físicas ou jurídicas, decorrentes da não observância das precauções exigi-
das pelo ministério do trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços;  
e. A execução dos serviços, inclusive quanto aos materiais a serem utilizados, deverá ser pautada pelas seguin-
tes diretrizes: 
Obedecer rigorosamente às exigências aqui estabelecidas e em caso de divergências, a GERÊNCIA DE ENGE-
NHARIA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO deverá ser consultada; 
f. Obedecer às normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na falta destas, às 
normas internacionais consagradas; 
g. Obedecer às normas técnicas e legais de segurança do trabalho, bem como as exigidas pelo Ministério do 
Trabalho, com observância da NR-18 aprovada pela Portaria 3214, de 8/6/78 do Ministério do Trabalho (DOU 
– Suplemento de 6/7/78), ou outra que vier a substitui-la; 
h. Obedecer às disposições legais da União, do Estado do Pará e do Município de Belém; 
i. Obedecer às prescrições e recomendações dos fabricantes dos materiais e equipamentos que serão utiliza-
dos nos serviços; 
j. As atividades do Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, sempre prevale-
cerão sobre os serviços a serem executados, devendo ser evitados transtornos que possam prejudicá-los; 
k. É obrigação da contratada, providenciar a correta sinalização de elevador parado para MANUTENÇÃO, atra-
vés de placas informativas em todos os andares; 
l. É obrigação da contratada manter de forma visível, nas cabinas dos elevadores, devidamente identificadas 
através de adesivos ou tags, com o a logo da contratada, informações contendo a data da última manutenção, 
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o nome da empresa, nome do responsável pela manutenção, um telefone de emergência e a identificação do 
elevador; 
m. A Fiscalização não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da(s) Contratada(s) para subem-
preiteiros, exceto quando se tratar de serviços mecânicos relativos às máquinas de  tração, tais como retirada 
de vazamento de óleo, substituição de sapatas de freio, rolamentos, serviços em cabos de aço e sistema de 
contrapesos, desde que a(s) Contratada(s) solicite(m) autorização ao gestor do contrato e este autorize a 
transferência. 
 
12. FORNECIMENTO DE PEÇAS E OU EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS 
a. A contratada deverá apresentar laudo técnico, juntamente com a planilha orçamentária, e só poderá exe-
cutar os reparos quando expressamente aprovado pelo fiscal contrato; 
b. A comprovação da procedência e originalidade do material a ser utilizado na manutenção dar-se-á por meio 
de nota fiscal ou fatura do fabricante; 
c. As peças novas a serem instaladas nos elevadores, comprovadamente de primeira qualidade, devem ser 
previamente apresentadas ao fiscal do contrato, em suas embalagens originais, com etiqueta que identif ique 
o nome do fabricante, o nome comercial do produto, o número de lotes e cópias das Notas Fiscais de sua 
compra e devem estar de acordo com as especificações técnicas; 
d. Peças e/ou componentes dos equipamentos, objeto do CONTRATO, que apresentarem defe itos ou proble-
mas técnicos, necessários à prestação dos serviços e forem substituídas, bem como todo material de consumo 
(suprimentos) utilizado na manutenção corretiva, serão fornecidos pela CONTRATADA; 
e. Peças e ou componentes dos elevadores deverão ser substituídos de forma parcial ou completa por materi-
ais novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de funcionamento, de configuração original ou superior, 
mediante apresentação de relatório técnico DESDE QUE SOLICITADO PELA ENTIDADE e com a aprovação da 
CONTRATANTE, por intermédio do fiscal do contrato e as peças substituídas deverão ser devolvidas ao fiscal 
do contrato; 
f. Se julgar necessário, o SESI-DRA/PA poderá solicitar ao contratado a apresentação de informação, por es-
crito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos 
e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação de sua qualidade. Os ensaios e 
as verificações serão providenciados pelo contratado, sem ônus para o CONTRATANTE e executados por labo-
ratórios reconhecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, ou outros aprovados pelos gesto-
res do contrato; 
g. A CONTRATADA somente poderá retirar quaisquer peças, componentes e/ou equipamentos das dependên-
cias desta INSTITUIÇÃO, sob qualquer finalidade, após autorização formal do CONTRATANTE. É de responsabi-
lidade da CONTRATADA remover o item com o devido acondicionamento para transporte até o local em que 
deverá ser consertado, bem como pelas despesas operacionais decorrentes. Qualquer dano ou perda após a 
retirada do componente será de responsabilidade da CONTRATADA;  
h. As peças defeituosas trocadas em manutenção não poderão ser recondicionadas e/ou reutilizadas para 
qualquer outro fim e deverão ser devidamente acondicionadas em embalagem apropriada e descartadas de 
forma adequada; 
i. O fornecimento de peças para os elevadores, que não estejam contidas na tabela de peças (anexo II), deverão 
vir acompanhadas de, no mínimo, duas consultas de preço, de onde se retirará o preço médio e sobre este 
será deduzido o desconto constante do contrato em relação ao fornecimento de peças;  
j. Todo o material de consumo, ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada necessários à execu-
ção dos serviços serão fornecidos pela(s) Contratada(s), cabendo à Contratante recusar aqueles cuja qualidade 
não satisfaça às necessidades e o padrão desta Instituição. 
 
13. PRAZOS 
13.1 PRAZO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
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Os serviços com fornecimento de peças só poderão ser iniciados, após o recebimento de autorização, que 
será emitida pelo fiscal do contrato; 
13.2 PRAZO DE EXECUÇÃO 
Os serviços de manutenção preventiva serão executados obedecendo a periodicidade do Plano de Manuten-
ção Preventiva, ver modelo de planilha com atividades mínimas para manutenção ANEXO II; 
Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre que se fizer necessário, obedecendo ao prazo 
de 2 (Duas) horas para atender aos chamados, tanto para os casos de funcionamento deficiente ou de parali-
sação dos elevadores e para os de maior complexidade em até 1(um) dia, contados a partir do chamado téc-
nico. 
Em caso de pane no elevador, com passageiros presos na cabina ou acidentes, as solicitações do contratante 
deverão ser atendidas de forma imediata, em um tempo máximo de 1/2h, após comunicação à contratada; 
 
14. NORMAS TÉCNICAS 
A execução dos serviços de manutenção deverá atender às normas internas da Contratante; às práticas de 
projeto, construção e manutenção de edifícios comerciais; Normas da ABNT e do INMETRO; códigos, leis, de-
cretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços 
públicos; instruções e resoluções do sistema CREA/CONFEA e orientações do fabricante.  
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a. Operar como uma organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos, ferramentas 
e mão de obra capacitada, necessários à execução dos serviços contratados; 
b. Zelar para que seus prepostos, envolvidos na prestação dos serviços contratados, apresentem-se uniformi-
zados e devidamente identificados, provendo-os dos equipamentos de proteção individual e fiscalizando seu 
uso, obedecidas as normas de segurança vigentes e as disciplinares determinadas pela Contratante; 
Justificar, por escrito, eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos serviços contratados;  
c. Fornecer à Fiscalização as formas de contato, como e-mails e endereços eletrônicos, da Contratada, além 
dos números de telefones celulares dos técnicos de manutenção, engenheiros plantonistas e equipe de su-
porte, para atendimento em emergências, mantendo-os atualizados; 
Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, atendendo prontamente a todas as reclama-
ções; 
d. Fornecer à unidade gestora do contrato, junto com o faturamento, Relatório Técnico Mensal (RTM) das 
atividades realizadas, contendo inclusive a relação das peças substituídas, as quais deverão ser obrigatoria-
mente originais, sob pena do não atesto da fatura; 
e. Elaborar e apresentar à Contratante Boletim de Vistoria Inicial (BVI) de todas as instalações e equipamentos 
cuja manutenção esteja sob sua responsabilidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis da data da assi-
natura do contrato, especificando detalhadamente a situação em que se encontram os equipamentos objetos 
da manutenção, sob pena de não atesto da fatura, sem prejuízo da apuração da falta contratual;  
f. Entregar o Boletim de Vistoria Inicial (BVI) à Contratante, contendo a localização, o nome do fabricante, o 
modelo, o nº de série, o tipo, a capacidade, a tensão, a corrente nominal e outros dados que se fizerem neces-
sários à perfeita identificação dos equipamentos; 
g. Atender às instruções da Contratante quanto à execução e horários de realização dos serviços, permanência 
e circulação de pessoas nas dependências da Contratante; 
h. Emitir boletim de serviço, detalhando os serviços executados e as peças trocadas durante o serviço de ma-
nutenção preventiva, respeitando o prazo previsto; 
i. Disponibilizar sistema de abertura de chamados, preferencialmente endereço de e-mail e telefone, para 
atendimentos de emergência, bem como equipe de plantão no horário estabelecido, devendo o atendimento 
ser prestado no prazo máximo de 2 (duas) horas a contar do primeiro chamado, caso este chamado n ão seja 
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referente a pessoa presa no elevador, pois neste último caso o atendimento deve ser prestado em no máximo 
30 (trinta) minutos; 
j. Apresentar antecipadamente à Contratante relação dos funcionários da equipe de plantão envolvidos nas 
atividades previstas; 
k. Remover do local dos serviços todo o entulho, sobras de materiais não utilizados e fazer a limpeza completa 
após a finalização da execução de cada serviço, descartando-os em local permitido pelas autoridades compe-
tentes, antes de sua aceitação definitiva pela Contratante; 
l. Manter nas dependências da Contratante “Livro de Ocorrência” fornecido pela própria Contratada, com 
folhas triplas devidamente numeradas, onde serão feitas as anotações diárias sobre o andamento dos traba-
lhos tais como indicações técnicas, início e término das etapas de serviços, causa e datas de início e término 
de eventuais interrupções dos serviços, assuntos que requeiram providências das partes etc., devendo, neces-
sariamente, ser apresentado à Contratante, ao final de cada visita, seja ela rotineira ou emergencial, para 
conhecimento e visto; 
m. Apresentar antecipadamente à(s) Contratada(s), cronograma com data e hora para execução dos serviços, 
além dos nomes e documentos dos técnicos envolvidos nas atividades de manutenção preventiva e corretiva; 
n. Assegurar por meio de Termo de Declaração assinado pelo engenheiro técnico responsável que os elevado-
res das Unidades do SESI SEDE e SESI Indústria Saudável, estarão nas perfeitas condições de funcionamento e 
segurança por ocasião do encerramento do prazo contratual, sob pena de não atesto da fatura, sem prejuízo 
da apuração da falta contratual; 
o. Instruir os funcionários da portaria, recepção e os colaboradores da Gerência Executiva de Conservação e 
Manutenção -GEECM quanto às precauções e providências básicas a serem tomadas em caso de defeito ou 
paralisação dos elevadores; 
p. Fornecer todo material e equipamento necessário à perfeita execução dos serviços ora contratados sem 
qualquer ônus para a Contratante, devendo o material empregado ser novo e de primeira qualidade; 
q. Refazer o serviço, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, se detectado qualquer 
tipo de irregularidade, sem qualquer ônus para a Contratante; 
r. Seguir criteriosamente as manutenções preventivas periódicas de acordo com os manuais técnicos do fabri-
cante dos equipamentos e observações recomendadas pela Contratante de modo a manter a padronização, 
originalidade e operacionalidade dos equipamentos; 
s. Disponibilizar dispositivos indicativos de “elevador em manutenção”, em quantidades suficientes para todos 
os andares, com o objetivo de obstruir o acesso dos usuários quando os elevadores estiverem em manutenção 
e orientar a Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos; 
t. Apresentar o registro da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica – do CREA – com jurisdição no Estado 
do Pará, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Contrato, e renová-la anualmente até o fim do con-
trato, conforme Decisão Normativa nº 36/1991 do CONFEA, sob pena de não atesto da fatura, sem prejuízo da 
apuração da falta contratual; 
u. Indicar como preposto e responsável técnico pelas atividades de manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores objeto do contrato, profissional de nível superior da área “mecânica”, com atribuições previstas no 
art. 12 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, ou técnico de 2º grau com atribuições constantes no art. 4 da 
Resolução 278/83 do CONFEA, do seu quadro de funcionários, devidamente habilitado conforme as exigências 
das normas regulamentadoras da profissão, e inscrito no CREA com jurisdição no Estado do Pará, conforme 
Decisão Normativa nº 36/1991 do CONFEA; 
v. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do CONTRATO, sem a prévia e expressa anuência da 
Contratante. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados ou 
terceiros no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, principalmente quando ocorrido em depen-
dências da Contratante; 
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w. Apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, comprovando a regula-
ridade da proponente com o respectivo conselho; 
x. Manter a pintura das partes dos equipamentos em bom estado, devendo ser recomposta ou renovada sem-
pre que se tornar necessário, com o cuidado para que não interfira com o funcionamento das partes móveis, 
essencialmente dos limitadores de velocidade, freios de segurança e pistões de amortecedores a óleo;  
y. Manter, em seus devidos lugares, todos os protetores e tampas, especialmente as tampas dos contatos de 
porta, fechos eletromecânicos e caixas de passagem; 
z. Assumir inteira responsabilidade pelas peças ou equipamentos retirados eventualmente para conserto, res-
ponsabilizando-se pelo transporte e guarda; 
 
15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a. Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto desta especificação técnica; 
b. Designar colaborador do seu quadro de pessoal para exercer a fiscalização dos serviços contratados, os quais 
atestarão mensalmente a efetiva prestação dos serviços; 
c. Notificar por escrito a Contratada sobre quaisquer irregularidades constatadas na prestação dos serviços; 
d. Emitir Termo de Responsabilidade para retirada de equipamentos; 
e. Permitir o livre acesso às suas instalações quando solicitado pela Contratada, designando um colaborador 
da Gerência Executiva de Engenharia, Conservação e Manutenção (GEECM) durante a execução dos serviços;  
f. Designar colaborador para esclarecer dúvidas da Contratada. 
 
16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
a. A Contratada deverá executar os serviços conforme descrito nesse Termo de referência, não sendo admi-
tida, posteriormente, qualquer alegação de descumprimento do especificado por falta de informação;  
b. A Contratada somente poderá efetuar qualquer serviço de manutenção eventual após aprovação por parte 
da Contratante. 
 
 

 
 
 
 

     Ana Karolina Gomes da Silva 
Gerente Executiva de Engenharia 

SISTEMA FIEPA 

Renata Pereira da Silva 
Assessora de Engenharia 

SISTEMA FIEPA 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO II 
Modelo de Carta de Credenciamento (fora do envelope) 

 
CARTA DE CREDENCIAMENTO  

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 
 
Local e data 
 
À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 
A/C Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 
Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ________________________, inscrito no CPF sob o nº 
______________, Identidade nº ______________, expedida por ____________, junto às Entidades SESI e 
SENAI, para representar esta Empresa (nome)____________________ e CNPJ __________________ na 
licitação acima referida, a quem se outorga poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada, inclusive o de renúncia ao direito de 
interpor e desistir de recursos. 
 
 

_________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 
OBS: A assinatura do representante legal deve estar com firma reconhecida. 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO III 
Declaração de Inexistência de Trabalho de Menor (Envelope 01)  

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DE MENOR 
(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 
 
 

Ao  
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA  
 
 
 
(Nome da Empresa)___________________________________________, CNPJ Nº 
_________________________,por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 
_________________________portador (a) da Carteira de Identidade nº_______________ e do CPF 
nº___________________ DECLARA, para  os devidos fins que não viola os termos do inciso XXXIII, do Art. 7º 
da CF/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 
 
          

Belém/PA, _____ de _______________de 2021. 
 
 
 

________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO IV 
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo à Habilitação (Envelope 01)  

 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 

 
Local e data. 
 
À Comissão Central de Licitação do SESI e SENAI 
A/c Sr. Neilton Carneiro do Nascimento – Coordenador/Pregoeiro 
 
 
Ref.: CONVITE 
Nº 017/2021 – SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 
Prezados Senhores, 
 
Em cumprimento aos ditames Editalícios, declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato 
impeditivo à habilitação, bem como nossa concordância plena com as condições constantes no Edital e 
respectivos Anexos assim como nossa subsunção às disposições constantes no Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e do SENAI, instrumento que rege o procedimento licitatório nas entidades. 
 

 
Atenciosamente, 

 
___________________________________________________ 

(carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina)  
 
 

Fica ciente o licitante participante do presente certame que, todos os atos originados do presente procedi-
mento licitatório, serão publicados nos sites http://transparencia.sesipa.org.br/ e http://transparencia.se-
naipa.org.br/, sendo contados os prazos para os atos do presente certame, a partir da publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transparencia.sesipa.org.br/
http://transparencia.senaipa.org.br/
http://transparencia.senaipa.org.br/
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO V 
 

Declaração de Cumprimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho (Envelope 01)  
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS 
À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 
 
Ao  
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA  
 
 
Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _______________________ 
(nome da pessoa jurídica), interessada em participar do CONVITE Nº 017/2021 do Serviço Social da Indústria 
– Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 
Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA DECLARO, sob as penas da lei, que a 
____________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre a todas as normas relativas à saúde e 
segurança do trabalho de seus funcionários. 
 

 
 
 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2021. 
 
 
 

________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO VI 
Declaração de Visita Técnica (Envelope 01)  

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 
 
Ao  
Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA  
 
CONVITE Nº 017/2021. 
 
 
 
  Declaramos, para todos os fins, que a empresa _____________________, na pessoa de seu preposto 
Sr. _____________________, cargo/função, visitou o local onde serão executados os serviços objeto deste 
CONVITE Nº 017/2021 do Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Pará – SESI-DR/PA e do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional do Pará – SENAI-DR/PA, e neste ato 
DECLARA ter tomado ciência da natureza e vulto dos serviços técnicos especializados específicos, bem como 
das técnicas que se farão necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução do objeto. 
 
 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2021. 
 
 
 

________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 
 
 
 

  



FIEPA 

Federação das 
Indústrias do 
Estado do Pará 

SESI 

Serviço Social 
da Indústria 

SENAI 

Serviço Nacional 
de Aprendizagem 
Industrial 

IEL 

Instituto 
Euvaldo Lodi 

Trav.QuintinoBocaiúva,1588 

66035-190 -Belém/PA 
Tel.:(91) 4009-4900 
SESI e SENAI 

 

 

Comissão Central de Licitação 
 

 

  

 

 

 
    

  

Página 34 de 45 

EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
ANEXO VII 

Códigos Orçamentários 
 
 

 
A presente licitação correrá por conta do seguinte código orçamentário: 

 
 

Unidade Operacional Centro de Responsabilidade 
SESI E SENAI 4.01.01.01.04 / 3.07.10.01.01 

 
Legenda: Código Contábil-financeiro para onde cada item está direcionado.  
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 
 

ANEXO VIII 
Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Envelope 01)  

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Papel timbrado e carimbo da empresa) 
 

REF.: CONVITE Nº 017/2021 
 
________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e 
do CPF nº ___________________, como representante devidamente constituído da empresa 
________________________________________, cadastrada no CNPJ sob o nº ___ ______________, dora-
vante denominada licitante, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 
 
a) A proposta apresentada pela empresa foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da refe-
rida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE Nº 017/2021, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro par-
ticipante potencial ou de fato do CONVITE Nº 017/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro partici-
pante potencial ou de fato do CONVITE Nº 017/2021 quanto a participar ou não da referida licitação; 
d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comu-
nicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do CONVITE Nº 017/2021 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, infor-
mado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SESI-DR/PA e do SENAI-DR/PA antes da abertura ofi-
cial das propostas;  
f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e infor-
mações para firmá-la. 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2021. 
 

________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO IX 
Declaração dos Sócios (Envelope 01) 

 
 

DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS 
(Papel timbrado e carimbo da empresa) 

 
 

Declaramos sob as penas da lei e para fins de contratação com o Serviço Social da Indústria – Departamento 
Regional do Pará – SESI-DR/PA e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento 
Regional do Pará – SENAI-DR/PA , pelo Convite nº 017/2021, que o (s) integrante (s) do quadro societário da 
empresa ________________________________, CNPJ nº ____________________, estão em conformidade 
com o art. 39 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e do SENAI. 

 
 

Belém/PA, _____ de _______________ de 2021. 
 

________________________________________________ 
(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 

 
 
ATENÇÃO: A presente declaração deve ser firmada pelo proprietário ou sócios, conforme o caso. 
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EDITAL DO CONVITE Nº 017/2021 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA 
 

ANEXO X 
Minuta Contratual 

 
 
CONTRATO que entre si celebram o SERVIÇO SOCIAL DA 
INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, o 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 
DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARÁ, e a pessoa jurídica 
XXX, cujo objeto implica contratação de empresa 
especializada na manutenção preventiva, corretiva e de 
emergência em elevadores elétricos de passageiros e 
plataforma de elevação, com fornecimento de peças, em 
atendimento às necessidades do SESI-DR/PA e SENAI-
DR/PA.  

 
CONTRATANTES: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – Departamento Regional do Pará, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede regional no Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, 1588 – 2 º piso – Bairro 
Nazaré, CEP: 66.035-190), inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.768.023/0001-39, e o SERVIÇO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – Departamento Regional do Pará, pessoa jurídica de direito privado, sediada no 
Município de Belém/PA (Travessa Quintino Bocaiúva, n. 1588, CEP: 66.035-190, bairro Nazaré), inscrito no 
CNPJ/MF sob o n. 03.785.762/0001-39, neste ato representados pelo Sr. Dário Antônio Bastos de Lemos, 
Superintendente Regional do SESI e Diretor Regional do SENAI. 
 
CONTRATADA: XXX, inscrita no CNPJ n. XXX, com sede no município de XXX (XXX), neste ato representado pelo 
seu representante legal, conforme atos constitutivos.  
 

As partes acima identificadas acordam em celebrar o presente contrato que reger-se-á nos termos do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI, bem como pelo Edital Convite n. 017/2021 e seus 
anexos, doravante denominados EDITAL REFERÊNCIA, observadas as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas.  
 
1ª - Do Objeto. 
1.1.  O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na manutenção 
preventiva, corretiva e de emergência em elevadores elétricos de passageiros e plataforma de elevação, com 
fornecimento de peças, os quais encontram-se instalados nas Unidades SESI Indústria Saudável, SESI Sede, 
Teatro do SESI, Escola SESI Icoaraci, Escola SESI Ananindeua, SESI Ananindeua, SENAI Getúlio Vargas e SENAI 
CEDAM, em atendimento às necessidades do SESI-DR/PA e SENAI-DR/PA, de acordo com as quantidades e 
especificações técnicas descritas no EDITAL REFERÊNCIA, bem como nas demais exigências e condições 
expressas nos referidos instrumentos e neste contrato.  
1.2. Independentemente de transcrição, passam a fazer parte deste contrato, para todos os efeitos: 

a) Edital Convite n. 017/2021 e seus Anexos (EDITAL REFERÊNCIA); 

b) Proposta Comercial da CONTRATADA. 

 
2ª – Das Especificações. 
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2.1.  A Manutenção Preventiva é aquela destinada a prevenir a ocorrência de quebras, defeitos e/ou falhas 
de funcionamento dos elevadores, mantendo-os em perfeito estado de uso de acordo com os manuais e 
normas específicas do fabricante e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou na falta 
destas, as normas internacionais que se fizerem necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos.  

2.1.1.  Demais especificações na execução do serviço de manutenção preventiva encontram-se no 
EDITAL REFERÊNCIA, ou mais precisamente, no item 9.1, bem como nos itens 10 e 13 do Anexo I – 
Termo de Referência, que tratam do Plano de Manutenção Preventiva e prazos.  

2.2.  A Manutenção Corretiva é aquela destinada a eliminar defeitos decorrentes de uso normal dos 
elevadores, recolocando-os em perfeitas condições de uso, compreendendo inclusive as eventuais e/ou 
necessárias substituições de peças e componentes, seguidos de ajustes, correções e testes de acordo com as 
normas do fabricante, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ou na falta destas, as normas 
internacionais.  

2.2.1.  Os serviços de manutenção corretiva serão executados sempre que se fizer necessário, 
obedecendo ao prazo de 2 horas para atender aos chamados, tanto para os casos de funcionamento 
deficiente ou de paralisação dos elevadores e para os de maior complexidade em até 1 dia, contados a 
partir do chamado técnico. 
2.2.2.  Demais especificações na execução do serviço de manutenção corretiva encontram-se no 
EDITAL REFERÊNCIA, ou mais precisamente, no item 9.2 do Anexo I – Termo de Referência. 

2.3.  A Manutenção de Emergência consiste na obrigação da CONTRATADA de manter um plantão de 
emergência durante 24 horas por dia, destinado exclusivamente para o atendimento de chamadas eventuais 
para normalização do que for considerado inadiável para o funcionamento dos elevadores, com aplicação, se 
for o caso, de materiais de pequeno porte ou para retirar pessoas presas nas cabinas. 

2.3.1.  No que se refere as peças e/ou componentes de pequeno porte citados na cláusula 
imediatamente anterior, entende-se que estas deverão ser trocadas após a devida autorização dos 
CONTRANTES. 
2.3.2. Em caso de pane no elevador, com passageiros presos na cabina ou acidentes, as solicitações 
dos CONTRATANTES deverão ser atendidas de forma imediata, em um tempo máximo de 1 a 2 horas, 
após comunicação à CONTRATADA.  

2.4.  Caso necessário, para a perfeita execução dos serviços, caberá a CONTRATADA desmontar, 
transportar e remontar as suas expensas, os equipamentos que necessitem ser reparados fora das 
dependências dos CONTRATANTES. 
2.5. Decorrido os prazos descritos no EDITAL REFERÊNCIA, sem o atendimento devido, ficam os 
CONTRATANTES autorizados a contratar os serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos 
respectivos, sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos e materiais 
ofertados. 
2.6.  O EDITAL REFERÊNCIA, que integra o presente processo licitatório, por conter pormenorizadamente as 
especificações do objeto, será o instrumento hábil a ser apreciado durante a execução da presente avença e 
servirá como guia de trabalho aos contraentes para perfeita compreensão de suas obrigações contratuais.  
2.7. A locução com fornecimento de peças significa que a CONTRATADA deverá adquirir tais bens, 
devidamente especificados e quantificados, desde que, e previamente, obtenha dos CONTRANTES autorização 
expressa.  
 
3ª – Do Preço e Das Condições De Pagamento. 
3.1.  O valor estimado do contrato soma R$ XXXXX (XXX), significando dizer que todas as despesas, diretas e 
indiretas, serão adimplidas pela CONTRATADA, independentemente da denominação ou nomenclatura.  
3.2.  A manutenção das condições de habilitação para participação do certame é condição de pagamento.  
3.3.  A presente despesa encontra-se autorizada por meio dos Centro de Responsabilidade  4.01.01.01.04 
e 3.07.10.01.01. 
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4ª – Do Prazo. 
4.1.  O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. 
4.2.  Havendo interesse das partes, poderá o presente instrumento ser prorrogado por termo aditivo, 
respeitando-se o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o art. 26, parágrafo único, do 
Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e SENAI.  
 
5ª – Dos Direitos e Obrigações Das Partes. 
5.1.  Constituem obrigações da CONTRATADA, aquelas enunciadas no EDITAL REFERÊNCIA, bem como as 
demais previstas neste contrato, notadamente: 

a) Utilizar material que garanta alto padrão de qualidade, bem como executar o objeto do 

presente contrato em perfeitas condições técnicas respeitando às normas vigentes;  

b) Refazer todo trabalho produzido, quando estiver em desacordo com as especificações e normas 

técnicas, sem qualquer ônus aos CONTRATANTES; 

c) Garantir tecnicamente o resultado do serviço prestado, respondendo exclusiva e isoladamente 

pelos serviços que executar; 

d) Relatar quaisquer irregularidades que possam prejudicar os CONTRATANTES; 

e) Fornecer todas as informações que os CONTRATANTES julguem necessário conhecer ou analisar 

durante a execução dos serviços; 

f) Participar de ambientações, reuniões e treinamentos oferecidos pelos CONTRATANTES, quando 

convocada; 

g) Arcar com os prejuízos financeiros e demais cominações legais decorrentes de serviços 

executados com negligência, imperícia e imprudência; 

h) Manter sob sua exclusiva responsabilidade toda a supervisão, direção e mão de obra para 

execução completa e eficiente dos serviços objetos deste contrato, sem ônus para os 

CONTRATANTES; 

i) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados por sua culpa ou dolo; 

j) Manter a pessoalidade na execução do objeto; 

k) Utilizar mão-de-obra qualificada; 

l) Não ceder, sob qualquer hipótese, os créditos e direitos. 

5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas no momento de participação do certame. 

5.3. Todas as obrigações tributárias, trabalhistas e sociais, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como 

única empregadora da mão de obra utilizada para os fins estabelecidos neste contrato.  

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a apresentar aos CONTRATANTES, sempre que requisitada, o Certificado 

de Regularidade para com o INSS, o FGTS, a Dívida Ativa da União e as Fazendas Municipal, Estadual e Federal, 

bem como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

5.5. Fica expressamente convencionado que se porventura os CONTRATANTES forem autuados, notificados 

ou intimados em virtude do não pagamento em época própria de qualquer obrigação tributária ou social da 

CONTRATADA, assistir-lhe-ão o direito de reter os pagamentos devidos ao mesmo até que esta satisfaça o 

pagamento das referidas obrigações, liberando, consequentemente, os CONTRATANTES da relação jurídica; 

5.6. A CONTRATADA assumirá inteira responsabilidade por danos ou desvios eventualmente causados ao 

patrimônio dos CONTRATANTES ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados ou prepostos, 
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cumprindo-lhe, quando envolver terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas 

judiciais ou extrajudiciais necessárias; 

5.7. Caberá a CONTRATADA providenciar, às suas expensas, todas as autorizações, licenças e alvarás que 

forem necessários para o exercício da atividade objeto do contrato, responsabilizando-se por todas as 

consequências da prática dessas atividades; 

5.8. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por recolhimentos indevidos ou pela omissão total ou parcial 

nos recolhimentos de tributos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços contratados.  

5.9. A contratação ora ajustada não tem caráter exclusivo e não estabelece vínculo empregatício entre os 

CONTRATANTES e a CONTRATADA ou qualquer relação de subordinação pessoal entre seus administradores, 

empregados, prepostos e/ou terceiros sob suas responsabilidades.  

5.10. A CONTRATADA será responsável pela observância de leis, decretos, regulamentos, portarias e normas 

federais e distritais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e 

fornecedores. 

5.11. São direitos dos CONTRATANTES: 

a) Exigir da CONTRATADA a observância das obrigações contratuais. 

b) Contratar terceiros para executar o objeto, ou parte dele, quando a CONTRATADA deixar de 

cumprir os prazos estabelecidos neste contrato, ou em peças apartadas a ele vinculado, 

descontando os valores desembolsados com o terceiro das parcelas devidas pelos 

CONTRATANTES.  

5.12. Constituem obrigações dos CONTRATANTES, além das demais previstas neste contrato ou dele 

decorrentes: 

a) Acompanhar, por intermédio de seus representantes, o cumprimento do objeto deste 

instrumento, bem como, os documentos a ele vinculados; 

b) Prestar informações e explicações quanto a eventuais problemas e/ou incidências 

supervenientes. 

c) Oficiar tempestivamente por escrito a CONTRATADA caso ocorra irregularidades na execução 

deste contrato; 

d) Fornecer todas as informações e meios necessários para o bom e fiel andamento da prestação 

de serviços; 

 
6ª – Das Sanções. 
6.1.  As sanções têm a seguinte configuração: 
6.2.  Na hipótese de atrasos injustificados, multa de mora; 
6.3.  Na hipótese de inexecução contratual, seja total ou parcial: 

a)   advertência; 
b)   multa; 
c)   impedimento de contratar com os CONTRATANTES pelo prazo não superior a doze meses; 
d)   declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com os CONTRATANTES 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 a CONTRATADA 
ressarcir os CONTRATANTES pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção 
aplicado com base no inciso anterior. 

6.4.  A multa de mora será de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato por dia que ultrapasse os prazos 
de início e/ou conclusão da execução de todos os serviços especificados neste contrato.  
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6.5.  A multa, em função do inadimplemento contratual, corresponderá à diferença entre o valor do 
contrato e o somatório das parcelas efetivamente pagas, ambos atualizados monetariamente, podendo ainda 
os CONTRATANTES rescindirem o contrato. 
6.6.  As multas poderão ser aplicadas cumulativamente. 
6.7.  Os CONTRATANTES devolverão o valor apurado das multas previstas desde que a CONTRATADA realize 
o objeto no prazo total de execução. 
 
7ª – Da Rescisão. 
7.1.  O presente contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação ou notificação, judicial 
ou extrajudicial: 
7.1.1. Pelos CONTRATANTES, unilateralmente, por motivo de: 

a) Apresentar, a qualquer tempo, na vigência do respectivo instrumento contratual, documentos 

que contenham informações inverídicas; 

b) Não manter o sigilo sobre as particularidades do objeto contratual; 

c) Entregar e/ou divulgar material promocional de sua empresa e/ou de seus serviços, durante os 

contatos mantidos em nome dos CONTRATANTES; 

d) Utilizar qualquer material desenvolvido pelos CONTRATANTES para seus produtos sem prévia 

autorização dos CONTRATANTES; 

e) Comercializar qualquer produto dos CONTRATANTES sem prévia autorização; 

f) Designar outro profissional para executar o serviço pelo qual foi contratado pelos 

CONTRATANTES no todo ou em parte; 

g) Utilizar a logomarca dos CONTRATANTES como referência para a realização de serviços não 

contratados com os CONTRATANTES; 

h) Atraso injustificado ou frequente na entrega dos serviços; 

i) Paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 

j) A CONTRATADA descumprir ou violar, no todo ou em parte, as condições previstas nos EDITAL 

REFERÊNCIA e/ou neste contrato; 

7.2.  Eventuais tolerâncias e meras liberalidades jamais implicarão, por parte dos CONTRATANTES, novação, 

quer objetiva quer subjetiva. 

7.3.  Não caberá a CONTRATADA indenização de qualquer espécie nos casos em que a mesma der causa à 

rescisão contratual por inadimplência de qualquer uma das normas contratuais vigentes e/ou não 

mencionadas neste termo, caso em que a CONTRATADA será considerada responsável para todos os efeitos 

legais. 

 
8ª – Da Fiscalização. 
8.1.  A fiscalização será exercida pela Gerência de Engenharia, Conservação e Manutenção do SESI e SENAI 
-  GEECM, sob responsabilidade pessoal do titular e ocorrerá nos seguintes termos: 

a)  Fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, sendo-lhes lícito impugnar a 
execução dos serviços considerados imperfeitos determinando as correções ou retificações 
adequadas; 

b)  Os serviços impugnados, uma vez refeitos pela CONTRATADA, não serão objeto de outro 
pagamento ou indenização sob qualquer modalidade. Se a CONTRATADA não refizer os 
serviços recusados imediatamente após o recebimento da notificação, os CONTRATANTES 
providenciarão o refazimento e correção dos mesmos, debitando a CONTRATADA as despesas 
decorrentes; 
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c)  Determinar a CONTRATADA a adoção de normas e métodos condizentes com a boa execução 
dos serviços; 

d)  Autorizar alterações quanto à forma e serviços a serem executados; 
e)  Os CONTRATANTES poderão exigir a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA ou 

de seus contratados, no interesse do objeto, assim como aceitar a substituição de integrantes 
da equipe técnica da CONTRATADA através de solicitação por escrito desta; 

f) A existência de fiscalização pela Gerência de de Engenharia, Conservação e Manutenção do SESI 

e SENAI - GEECM não descaracteriza a necessidade de atenção contínua do representante legal 

bem como sua responsabilização, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade na 

execução dos serviços contratados, não implicando corresponsabilidade entre os 

CONTRATANTES e seus prepostos.  

 

9ª – Do Preposto da Contratada. 
9.1.  A CONTRATADA indicará o seu preposto que terá as seguintes atribuições: 

a)  Representar a CONTRATADA na execução dos serviços em todas as suas fases, pelo que as 
notificações, comunicações, instruções, ordens de serviço e notas de serviço a ele entregues 
serão consideradas, para todos os fins, como recebidas pela CONTRATADA e a este obrigando 
plenamente; 

b)  Facilitar todos os meios à ampla fiscalização. 
9.2.  A existência de preposto da CONTRATADA não descaracteriza a necessidade de atenção contínua e 
sistemática de seu representante legal. 
 
10ª – Da Interpretação Contratual e Seus Efeitos. 
10.1.  Na hipótese de surgimento de interpretações antagônicas, as cláusulas duvidosas serão entendidas pe-
las que não o forem, e as antecedentes e subsequentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas, 
sem se aviltar de usos e costumes da região de execução do contrato.  
10.2.  Os autógrafos neste contrato são a certeza da percepção exata e indelével de que a CONTRATADA to-
mou pleno conhecimento das especificações técnicas e promoveu investigações, a seu exclusivo critério, sufici-
entes para a identificação das condições que encontrará durante a execução do objeto, não sendo os CONTRA-
TANTES responsáveis por qualquer disfunção não identificada no decorrer de sobreditas investigações, onde as 
partes ainda pactuam que o objeto deste contrato se inclui na exceção def inida do artigo oitavo da Lei n.º 
9.610/1998. 
10.3.  Na eventualidade de surgirem antinomias entre as cláusulas e condições do presente instrumento con-
tratual em contraponto às disposições dos anexos, sempre prevalecerão as disposições contratuais em face do 
critério hierárquico. 
 
11ª – Da Responsabilidade. 

11.1.  A fiscalização pelos CONTRATANTES durante a prestação dos serviços, quaisquer que sejam os atos 

praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a 

CONTRATADA, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços 

executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor.  

11.2.  A CONTRATADA responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou 

pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários 

e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 

decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar os  CONTRATANTES por 
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quaisquer pagamentos que seja obrigada a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e 

acréscimos de mora. 

 
12ª – Da Confidencialidade. 
12.1.  A CONTRATADA se obriga a não divulgar os dados e informações às quais venha a ter acesso em razão 
deste contrato, obrigando-se ainda a não permitir que nenhum de seus empregados ou terceiros sob a sua 
responsabilidade façam uso destas informações para fins diversos do objeto contratual.  
12.2.  A CONTRATADA se absterá de divulgar a existência do presente contrato, o nome e a marca dos CON-
TRATANTES para qualquer finalidade, exceto quando obtida a sua expressa autorização neste sentido.  
12.3.  A obrigação de confidencialidade ora estabelecida não se aplica às informações que forem requeridas 
por autoridades competentes. Neste caso, obriga-se a parte requerida: 

12.3.1. Informar prontamente à outra parte o recebimento de ordem de autoridade competente para 

a divulgação. 

12.3.2. A limitar-se a divulgar apenas as informações que forem efetivamente objeto do requerimento 

12.4.  Na hipótese de infração da obrigação de confidencialidade ora estabelecida, ficará a CONTRATADA 

obrigada a pagar à outra parte multa de natureza não compensatória correspondente a 1/36 do valor do 

contrato estimado, não incluídos perdas e danos. 

12.5.  As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/2018), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis 

para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratadas que utilizem os 

dados protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.  

 

13ª – Da Anticorrupção. 

13.1.  As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação bras ileira, 

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 

regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se ajustam a cumpri-las fielmente, por si e por seus 

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas eventualmente 

contratados. Além disso, no exercício dos direitos e obrigações previstos neste contrato e no cumprimento de 

qualquer uma de suas disposições, obrigam-se a: 

13.1.1. Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a 

agentes públicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou 

entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou 

direcionar negócios ilicitamente. 

13.1.2. Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis 

anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de 

dinheiro por administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada 

violação de qualquer das obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste 

contrato. 

 

14ª – Das Relações Externas. 

14.1.  Em sendo os CONTRATANTES demandados a integrar relação jurídica processual, na condição de 

litisconsortes lato sensu, fica certo e ajustado que sobrevindo eventual condenação (obrigação de dar, fazer 

ou não fazer), com impacto no seu ativo, a recuperação do crédito dar-se-á na retenção de eventuais parcelas 

vincendas, incluindo-se despesas processuais dentre as quais honorário advocatícios, ou na eventualidade do 
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contrato se encontrar extinto, o presente instrumento se constitui em título executivo extrajudicial nos termo 

do art. 784, III, da Lei 13.105/2015.  

 

15ª – Da Segurança E Saúde No Trabalho.  
15.1.  A CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) necessários à execução do objeto, em perfeito estado de conservação e funcionamento 
(conforme prevê a NR-06) e que serão atestados pelo setor competente dos CONTRATANTES antes do início 
da execução, bem como disponibilizar diariamente, mas não necessariamente durante todo a jornada de 
trabalho, supervisor habilitado em Segurança e Saúde no Trabalho com intuito de fiscalizar a execução dos 
serviços, tudo no intuito de evitar a ocorrência de sinistros, garantindo assim a qualidade de vida e a 
segurança do trabalhador.  
15.2.  A inobservância das disposições desta cláusula poderá acarretar: 

15.2.1. advertência, que será formalizada em documento escrito e assinado por preposto dos 
CONTRATANTES e posteriormente atestada pela CONTRATADA; 
15.2.2. multa, em caso de reincidência no inciso anterior, no valor de 10% (dez por cento), calculada 
sobre a quantidade de parcelas restantes ao cumprimento total da avença, podendo ser descontada, a 
critério dos CONTRATANTES, no pagamento da parcela subsequente à sua imposição.  

15.3.  A inobservância das disposições desta cláusula acarretará: 
15.3.1.  proibição do empregado da CONTRATADA sem EPI continuar ou iniciar a execução dos 
serviços, devendo o contratado ser imediatamente informado da situação e providenciar os 
equipamentos necessários; 
15.3.2.  proibição em iniciar a execução dos serviços, caso os CONTRATANTES constatem que alguns 
EPIs estão faltando; 
15.3.3. paralisação total da execução dos serviços, caso estes já tiverem sido iniciados, se os 
CONTRATANTES perceberem que a CONTRATADA não providenciou todos os EPIs aos seus 
empregados ou à maioria deles. 

15.4.  Caso a CONTRATADA se recuse a atestar a advertência de que trata o item 15.2.1 da presente 
cláusula, em face de sua negligência com seus empregados, os CONTRATANTES poderão rescindir o contrato 
de pleno direito e/ou aplicar-lhe multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da quantidade de 
parcelas restantes ao cumprimento total da avença, sem prejuízo a outras sanções previstas neste 
instrumento 
15.5.  Todo prejuízo sofrido pelo contratante em face da inobservância desta cláusula, como atraso na 
entrega do objeto, paralisação da obra e modificação no cronograma de trabalho, serão convertidos em 
pecúnia e descontados no momento do pagamento. 
15.6. Corre por conta do contratado a confecção e fixação de placas alusivas aos serviços em execução, em 
tudo se objetivando a segurança dos terceiros que transitam no local.  
 

16ª – Das Disposições Gerais. 

16.1.  A CONTRATADA poderá subcontratar partes do objeto, desde que previamente autorizado pelos 

CONTRATANTES. 

16.1.1. Se autorizada efetuar a subcontratação de serviços, a CONTRATADA deverá garantir que a (s) 

subcontratada (s) possua (m) experiência nessa atividade específica.  

16.1.2.  A subcontratação dos serviços não exonerará a CONTRATADA da responsabilidade pela 

supervisão e coordenação das atividades da (s) subcontratada (s) e pelo cumprimento rigoroso de 

todas as obrigações, inclusive pelos eventuais inadimplementos contratuais.  

16.1.3. Todo e qualquer prejuízo advindo das atividades da (s) subcontratada (s) será cobrado de 

forma direta à CONTRATADA que arcará com quaisquer ônus advindos de sua opção por subcontratar.  
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16.1.4. A CONTRATADA deverá enviar aos CONTRATANTES, cópia do contrato de subcontratação com 

a finalidade de controle e arquivamento bem como cópias dos documentos relativos comprovação de 

pagamentos e recolhimentos relacionados aos colaboradores da subcontratada.  

16.2.  O presente instrumento contratual de trato sucessivo – cláusulas, condições, termos – fora 

consensuado em função do atual estado das coisas. Sobrevindo fatos inevitáveis, imprevisíveis ou previsíveis 

que provoquem desequilíbrio na equação econômica financeira, independentemente da natureza, 

determinará sua reorientação ou redirecionamento para se adequar ao novo cenário que eventualmente 

exsurja. 

16.3.  Em nenhuma hipótese será considerado como evento de caso fortuito ou de força maior a ocorrência 

de greves ou interrupções trabalhistas, ou medidas tendo efeito semelhante, de empregados e contratados de 

qualquer uma das partes ou suas subcontratadas; bem como qualquer ação de autoridade pública que a 

CONTRATADA pudesse ter evitado se tivesse cumprido suas obrigações legais ou contratuais.  

16.4.  Aplicam-se ao presente contrato as disposições dos Regulamentos de Licitações do SESI e SENAI. 

 

17ª – Do Foro. 
17.1.  Fica eleito o foro da comarca de Belém, Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.  
 
E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo indicadas.  
 
Belém – Pará, XXX de XXX de 2021. 
 
 

  

Serviço Social da Indústria – Departamento Regional 

do Pará. 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

Departamento Regional do Pará. 

Dário Antônio Bastos de Lemos 

Superintendente Regional do SESI/DR/PA e Diretor 

Regional do SENAI/DR/PA 

XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

Representante Legal 

     
 

Testemunha 

01 

 Testemunha 

02 

 

Nome legível:   Nome legível:  

CPF:  CPF:  

Assinatura:  Assinatura:  

 
 


