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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 
 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
 

LICITAÇÃO 
____________________________________________________________ 

 

CONCORRÊNCIA Nº 21/2019 
 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.789.474/0001-52, e o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento 
Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, ambos com sede à Avenida Dr. Carlos 
Rodrigues da Cruz, nº 826, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 
49081-015, através da sua Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 
015/2016 de 16 de dezembro de 2016, torna público que na data, hora e local abaixo especificados, fará 
realizar Sessão Pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentos de habilitação e 
propostas de preços alusivas à CONCORRÊNCIA Nº 21/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regendo-se 
o processo seletivo pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI e pelas disposições deste 
Edital e seus Anexos. 
 
 
ABERTURA: 

DATA: 07/10/2019 

HORA: 9 horas (horário local de Aracaju/SE) 

 
LOCAL: 

Sede do SESI/SENAI-DR/SE, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Casa da Indústria, Centro 

Administrativo Albano Franco, nº 826, – Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015. 

 

Não havendo expediente na data marcada para abertura da licitação, ficará a reunião adiada para o 

primeiro dia útil subsequente, salvo disposições em contrário. 

 

CONTATO: 

Comissão Permanente de Licitação 

E-mail: cpl@fies.org.br 

 

OBSERVAÇÃO: 

Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado sobre as alterações realizadas no 

edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.se.senai.br, 

link LICITAÇÕES. 

 

mailto:cpl@fies.org.br
http://www.se.senai.br/
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1 - DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviço 

de suporte técnico em informática, incluindo manutenção corretiva e preventiva, em todas as Unidades 

do SESI/SENAI-DR/SE, nos municípios de Aracaju/SE, Estância/SE, Itabaiana/SE e Santa Rosa de 

Lima/SE, conforme especificações dispostas nos Anexos deste edital. 

 

2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar da presente licitação todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao objeto 

licitado, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

2.2. O (A) Licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou 

prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como 

apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei: 

 

a) Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual 

alteração, comprovando essa qualidade; ou, 

 

b) Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no caput 

deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em 

cartório.  

 

2.2.1. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela 

Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas, 

tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação 

aos atos em que lhe seja facultado opinar. 

 

2.3. Será vedada a participação de empresas que: 

 

2.3.1. Sejam declaradas inidôneas ou estejam inadimplentes com obrigações perante as entidades da FIES – 

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (SENAI e SESI); 

 

2.3.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da FIES (SENAI e SESI); 

 

2.3.3. Estejam inscritas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, Cadastro Nacional 

de Condenações Cíveis e/ou Relação de Inidôneos do TCU; 

 
2.3.4. Apresentem-se associadas ou em consórcio. 

 

2.4. Caso os representantes das empresas não tenham condições de se apresentar pessoalmente na 

entrega dos envelopes, estes poderão ser encaminhados, via postal, até a data e hora prevista no 

preâmbulo deste edital.  
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3 - APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

3.1. A documentação e a proposta deverão ser entregues no local, dia e hora determinados no preâmbulo 

deste Edital, em 02 (dois) envelopes distintamente identificados com as letras “A” e “B”, separados e lacrados, 

contendo na face externa os seguintes e respectivos textos: 

 

Envelope “A” – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE 

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 21/2019 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

 

Envelope “B” – PROPOSTA DE PREÇO: 

 

AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-DR/SE 

AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-DR/SE 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA Nº 21/2019 

PROPOSTA COMERCIAL: (RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) 

 

4 - DA HABILITAÇÃO (CONTEÚDO DO ENVELOPE “A”) 

 

4.1. A Documentação que deverá estar contida no Envelope “A”, destinada a comprovar que o (a) proponente 

está habilitado (a) para participar da Licitação, consistirá de: 

 

4.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e todas as alterações, ou consolidado, em se 

tratando de sociedades comerciais, devidamente registrados perante o órgão competente, onde deverá estar 

contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza do objeto desta 

Licitação. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;  

 

4.1.2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

4.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

 

4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões; 

 

4.1.5. Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  
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4.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica; 

 

4.1.7. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, autenticadas, de pelo menos um dos sócios da empresa 

licitante, ou documento oficial com foto. No caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de 

seus atuais administradores. 

 

Parágrafo único - É obrigação da(s) licitante(s) vencedora(s) manter(em), durante a vigência do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta 

Licitação. 

 

4.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

4.3. A CREDENCIAL de que trata o subitem 2.2 será entregue à Comissão Permanente de Licitação FORA do 

envelope da HABILITAÇÃO, a qual indicará a pessoa a ser credenciada por instrumento público ou particular 

de procuração, acompanhada da respectiva carteira de identidade ou documento oficial com foto, com plenos 

poderes para deliberações. 

  

4.4. Quando a empresa licitante for representada pelo próprio Sócio Administrador, este deverá apresentar a 

CREDENCIAL constituída de cópia do Contrato Social e Carteira de Identidade ou documento oficial com 

foto. 

 

4.5. A critério da Comissão de Licitação poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como ser efetuadas 

diligências, visando confirmar a veracidade das informações e documentos apresentados, bem como a 

capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante para execução ou fornecimento do objeto 

do certame. 

 

4.5.1. Em qualquer situação a CPL poderá solicitar pareceres técnicos ou jurídicos a pessoas externas, a fim 

de possibilitar um melhor julgamento dos documentos e propostas apresentadas. 

 

4.6. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas, sendo aceitos, 

também, aqueles emitidos exclusivamente pela internet. No caso em que os documentos não estejam 

autenticados, deverão ser apresentados os originais para conferência, no momento do certame. Não será 

levado em consideração qualquer documento remetido por fax ou e-mail que se destine à participação neste 

certame. 

 

4.7. Os documentos de habilitação serão, no ato, rubricados em todas as folhas e anexos, pela Comissão de 

Licitação e pelos presentes. 
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5 - DAS PROPOSTAS (ENVELOPES “B”) 

 

5.1. A proposta de preço deverá ser apresentada em papel timbrado, onde conste a denominação social da 

licitante, o número de inscrição no CNPJ, endereço completo, número de telefone, e-mail e dados bancários. 

Serão elaboradas no idioma pátrio, com especificações de preço em moeda corrente do país, em uma via, sem 

rasuras, emendas, omissões ou entrelinhas, devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, 

pelo representante legal ou procurador do licitante, sob pena de desclassificação a critério da Comissão de 

Licitação. 

 

5.1.1. A cotação de preço da proposta deve ser elaborada utilizando as tabelas dispostas no Subitem 2.2.3 do 

Termo de Referência, conforme Anexo I deste edital; 

 

5.1.2. No preço deverão estar incluídas todas as despesas, tais como, salários, encargos sociais, impostos, 
taxas, transporte e todas as outras necessárias ao cumprimento do objeto licitado. 
 

5.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data 

fixada para o recebimento das mesmas. 

 

5.3. A proposta deverá conter o prazo da prestação do serviço que será de 12 (doze) meses. 

 

5.4. Não serão levadas em consideração as propostas formuladas em desacordo com as exigências deste 
Instrumento Convocatório. 
 

5.5. Deverá ser apresentado dentro do Envelope “B”, no dia e hora da abertura do certame, 

juntamente com a Proposta de Preço, sob pena de desclassificação:  

 

5.5.1. DECLARAÇÃO, assinada por seu representante legal, em que a licitante se obriga a realizar o serviço 

definido no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento. 

 

5.5.2. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA exigida no Item 3 do Termo de Referência, conforme Anexo I deste 

edital. 

 

5.6. Os licitantes poderão visitar os locais em que os serviços serão executados, desde que previamente 

agendado com a GCTI – Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, através dos telefones: (79) 

3226-7513 / 3226-7412. 

 

5.7. As propostas serão, no ato, rubricadas em todas as folhas e anexos, pela Comissão de Licitação e pelos 
presentes. 
 

6 - DA HABILITAÇÃO - JULGAMENTO 

 

6.1. No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, reunir-se-á a CPL para proceder à sessão de 

instalação e recepção dos envelopes de HABILITAÇÃO e de PROPOSTA COMERCIAL, assim como, se for o 

caso, de seu respectivo julgamento. 
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6.2. No horário aprazado, o Presidente da CPL declarará instalada a sessão de recepção dos envelopes A – 

HABILITAÇÃO e B – PROPOSTA COMERCIAL desta licitação, fazendo registrar em ata os nomes das 

empresas que se fizerem presentes. 

 

6.3. Os portadores dos envelopes ou representantes das Empresas (um por empresa) serão convidados para 

apresentar os respectivos instrumentos de credenciamento. 

 

6.3.1. A Carta de Preposição ou Procuração que não venha a ser acolhida pela Comissão será devolvida ao 

portador e a empresa LICITANTE participará do Certame sem representação legal. 

 

6.4. Após o credenciamento das LICITANTES, a CPL receberá os correspondentes envelopes: HABILITAÇÃO 

e PROPOSTA COMERCIAL. 

 

6.5. A Comissão de Licitação procederá primeiramente à abertura da proposta de preços, Envelope ”B”, 

conforme disposto no Artigo 16 do Regulamento de Licitações do SESI/SENAI. 

 

6.6. Será classificado no certame o licitante que atender as exigências de apresentação da proposta de preço 

e apresentar o menor preço global. Os demais licitantes, que atenderem as exigências de apresentação da 

proposta de preços, serão classificados em ordem crescente de preço apresentado. 

 

6.7. Não serão consideradas as propostas que contenham rasuras, borrões ou emendas sendo, também, 

desconsideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, qualquer disposição deste 

edital, assim como aquelas propostas manifestamente inexequíveis. 

 

6.8. Não se admitirá PROPOSTA que apresente qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, 

nem preço ou vantagem baseada nas PROPOSTAS dos demais LICITANTES. Ocorrendo estas hipóteses, 

serão as PROPOSTAS desclassificadas. 

 

6.9. Após a classificação das propostas de preços, e após julgados eventuais questionamentos interpostos, a 

Comissão de Licitação procederá à abertura do Envelope “A” – Documento de Habilitação - exclusivamente do 

licitante classificado como primeiro colocado. 

 

6.10. Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais questionamentos, 

proceder-se-á a abertura do envelope de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

obedecendo ao procedimento previsto no artigo 16, parágrafo único, do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI, para que o seguinte classificado, que preencha as condições de habilitação, seja 

declarado licitante vencedor, nas condições de sua proposta. 

 

6.11. As decisões referentes à habilitação, aos julgamentos e aos questionamentos serão comunicadas 

diretamente aos licitantes e lavrada em ata, se presente seus prepostos no ato em que for adotada a decisão, 

ou por publicação numa das formas previstas no parágrafo primeiro do artigo 5º do Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI/SENAI, ou ainda por outro meio formal. 
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6.12. A proposta, uma vez apresentada, após sua abertura, vincula o licitante aos termos do presente edital e 

das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

6.13. Evidenciando-se que o preço unitário e o preço total indicados na PROPOSTA COMERCIAL não 

correspondem entre si, apenas o preço unitário será considerado pela CPL como válido, e o total será 

retificado, de forma a conferir com aquele. 

 

6.13.1. Havendo divergência evidenciada entre o quantitativo do item da proposta e do edital, a Comissão 

poderá corrigi-lo sendo o valor total retificado.  

 

6.14. Havendo igualdade entre 2 (duas) ou mais PROPOSTAS COMERCIAIS, com referência ao menor preço 

global, para efeito de desempate dentre elas, haverá sorteio a ser realizado na presença dos licitantes que, 

uma vez convocados, comparecerem ao ato.  

 

6.15. A CPL somente procederá à adjudicação desta Licitação após o transcurso do prazo recursal ou na 

hipótese de ocorrência de desistência expressa de todas as LICITANTES em promover recursos do julgamento 

das PROPOSTAS e dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

7 - DOS RECURSOS 

 

7.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL cabem recursos por escrito à Comissão de 

Licitação do SESI/SENAI-DR/SE, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 22 do Regulamento 

de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  

 

7.2. Os recursos interpostos contra as decisões referentes à habilitação ou à inabilitação de licitantes, bem 

como aqueles pertinentes ao julgamento das propostas, terão efeito suspensivo. 

 

7.3. Interposto(s) o(s) recurso(s), o fato será comunicado às demais proponentes para, se quiserem, impugná-

lo(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação. 

 

7.4. Qualquer impugnação ou esclarecimento a este instrumento só poderá ser feita em até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura do certame. 

 

7.5. Os recursos serão julgados pelo Diretor Regional ou por quem este delegar competência, no prazo de até 

10 (dez) dias úteis. 

 

7.6. É defeso a qualquer licitante tentar impedir o andamento desta licitação, utilizando-se de recursos 

meramente protelatórios, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções administrativas cabíveis. 

 

7.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos via e-mail, como também aqueles fora do prazo 

legal. 
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7.8. A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará aos interessados, desde a data de início do prazo 

para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de licitação no local indicado neste Edital, 

em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 07 às 11 horas e das 13 às 15 horas. 

 

7.9. Os recursos deverão ser: 

 

7.9.1. Impressos em papel timbrado e devidamente fundamentados; 

 

7.9.2. Assinados pelo representante da licitante, ou procurador habilitado; 

 

7.9.3. Protocolados na Sede do SESI/SENAI-DR/SE, instalado na Avenida Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, 

Centro Administrativo Dr. Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE. 

 

7.10. Na contagem dos prazos recursais, excluir-se-á o dia de começo e incluir-se-á o do vencimento. Porém, 

caso o início ou término do prazo venha cair em dia de sábado, domingo ou feriado ou ainda em dia sem 

expediente no SESI/SENAI-DR/SE, o início ou o fim ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

 

7.11. A apresentação da proposta, sem que haja prévia impugnação aos termos do edital, implicará 

automaticamente na aceitação plena das condições nele estipuladas, bem como dos preceitos contidos no 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

8 - HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

 

8.1. Homologada esta Licitação, o seu objeto poderá ser contratado com a Adjudicada. 

 

8.2. Em caso de contratação, a LICITANTE, adjudicatária, depois de convocada pelo SESI/SENAI-DR/SE, terá 

o prazo de 5 (cinco) dias úteis para assinar o contrato, desde que atendidas todas as exigências do Edital, 

inclusive mantendo seus documentos de habilitação vigentes, conforme itens 4.1.3 a 4.1.6. 

 

8.2.1. No caso de descumprimento do prazo estabelecido para a assinatura do instrumento, como também a 

não apresentação da regularidade de habilitação, será facultado ao SESI/SENAI-DR/SE revogar esta licitação 

ou convidar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar o contrato em igual prazo 

e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados. 

 

8.3. Caso a adjudicatária, uma vez convocada a assinar o Termo de Contrato, vier a desistir de celebrar o 

Instrumento, ser-lhe-á atribuída a penalidade de suspensão temporária de licitar com o SESI/SENAI-DR/SE 

pelo período de até 2 (dois) anos consecutivos, respeitado o direito de recurso com efeito devolutivo.  

 

8.4. A LICITANTE que vier a ser Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que, a critério do SESI/SENAI-DR/SE, se façam necessários nos serviços objeto 

desta licitação, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

9 – DO SERVIÇO, DOS PREÇOS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1. Os serviços cotados neste edital deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas nos 

Anexos deste edital. 

 

9.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir o fornecimento do objeto desta licitação 

são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 

armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  

 

9.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 

 

9.2. Caberá a Contratada disponibilizar 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de 

todo e qualquer documento, inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os 

fins de direito, após serem encaminhados pela Contratante. 

 

9.3. Os serviços deverão atender rigorosamente às especificações constantes nos Anexos deste edital. Se a 

licitante prestar serviços a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI/SENAI-DR/SE os recusará e 

os colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

9.4. Os serviços mesmo que executados, ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 

que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 

utilização. 

 

9.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não execução dos serviços após o vencimento do 

prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 

assim reconhecidos por parte do SESI/SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela 

contratada, através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI/SENAI-DR/SE, na área de Gestão de 

Contratos, antes do vencimento do prazo. 

 

9.6. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo 

SESI/SENAI-DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de acordo com o Termo de Referência (Anexo I) 

deste instrumento. 

 

9.7. A Contratada deverá emitir 2 (duas) Notas Fiscais para cada mês de serviço prestado, sendo uma em 

nome do SESI-DR/SE e outra em nome do SENAI-DR/SE, e entregá-las na GCTI – Gerência Compartilhada de 

Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da prestação do serviço. 

 

9.7.1.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 

mesmo mês. 

 

9.8. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 

dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 
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9.9. A solicitação de pagamento da Contratada ficará subordinada ainda a apresentação das Notas Fiscais 

acompanhadas de relatório, contendo a descrição dos serviços, quantidade, preços unitários e toda a 

documentação atualizada apresentada do item 4.1.3 ao item 4.1.6 deste edital, como também os 

comprovantes de pagamento das obrigações perante os técnicos a disposição da Contratante, conforme 

segue: 

 

a) GFIP; 

b) Guia de INSS com quitação; 

c) Guia de FGTS com quitação; 

d) Contracheques assinados com comprovante de quitação; 

e) Relação de vale transporte com comprovante de quitação; 

f) Relação de ticket alimentação com comprovante de quitação; 

g) Aviso e recibo de férias com comprovante de quitação. 

 

9.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a 

data do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas.  

 

9.11. O SESI/SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar 

a existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 

 

9.12. O SESI/SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 

indenizações devidas pela Contratada nos termos deste edital.  

 

9.13. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 

ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 

 

10 – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
10.1. O licitante vencedor deverá recolher a título de caução inicial, de fiel observância do Contrato, em 

MOEDA CORRENTE do país, a importância referente a 5% (cinco por cento) do valor global dos serviços 

contratados, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

 

10.1.1. O valor da caução será recolhido separadamente para SESI-DR/SE e SENAI-DR/SE, de acordo com os 

valores homologados para cada uma das Entidades. 

 

10.2. A caução deverá ser recolhida em até 3 (três) dias úteis contados a partir da data de recebimento do 

Termo de Homologação e Adjudicação, sob pena de descumprimento total das obrigações. 

 

10.3. A caução inicial responderá pela perfeita execução dos serviços. 

 

10.4. A caução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também de todas as multas que 

porventura venham a ser impostas à Contratada. 
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10.5. A caução poderá ser utilizada ao final da vigência do contrato para o pagamento de verbas rescisórias e 

salários atrasados dos terceirizados. 

 

10.6. Havendo aditivos contratuais que aumentem o valor contratado, a caução deverá ser complementada de 

forma que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor atualizado. 

 

10.7. A importância correspondente à caução inicial, somente poderá ser devolvida após o término da vigência 

contratual, devidamente autorizada pela administração Regional do SESI/SENAI-DR/SE, considerando as 

deduções que possam ter ocorrido durante a vigência do mesmo de conhecimento da Contratada. 

 

10.8. No caso de rescisão do Contrato em face do descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 

Contratada, não serão devolvidas a caução e seus reforços, que serão considerados apropriados pelo 

SESI/SENAI-DR/SE. 

 

11 - DO TERMO CONTRATUAL 
 

11.1. As obrigações decorrentes da adjudicação do objeto licitado serão instrumentalizadas através de 

Contratos de Prestação de Serviços, firmados com o SESI-DR/SE e com o SENAI-DR/SE, conforme minutas 

apresentadas nos Anexos IX e X deste edital. 

 

11.2. As obrigações decorrentes desta Licitação, as cláusulas e condições definidas no presente Edital serão 

consideradas como parte integrante do Contrato, obrigando-se o licitante pela sua integral observância até que 

se finde a relação jurídica celebrada.    

 

11.3. O pagamento efetuado à contratada não a isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas 

aos serviços executados, especialmente aquela relacionada com a qualidade dos mesmos. 

 

12 - DAS SANÇÕES E DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

12.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido no item 8.2, 

acarretará a critério da Administração do SESI/SENAI-DR/SE, a cominação de multa de 0,3% (zero vírgula três 

por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor homologado independentemente da aplicação de 

outras sanções legais. A partir do trigésimo primeiro dia será considerado inexecução total do contrato. 

 

12.2. Pela inexecução total ou parcial do Contrato/Pedido de Compra, o SESI/SENAI-DR/SE poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à (ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI/SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a 2ª advertência por escrito;  
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do 

SESI/SENAI (FIES) pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros:  

 

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a adjudicatária apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de 

participar da licitação;  

 
c) Se a adjudicatária se recusar a assinar o contrato, deixando expirar o prazo para tanto estabelecido neste 

Edital. 

 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI/SENAI (FIES), enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros: 

  

a) quando a adjudicatária tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a adjudicatária demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SESI/SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a adjudicatária praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação. 

 

12.3. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada 

a defesa prévia do interessado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

 

12.4. A sanção estabelecida no inciso IV deste edital será aplicada pela Diretoria Regional do SESI/SENAI-

DR/SE, facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

 

12.5. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas importará em rescisão por 

culpa da Contratada. 

 

12.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

12.7. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

12.8. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI/SENAI-DR/SE, a seu exclusivo 

critério, realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde 

que estes concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 
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12.9. Do ato que aplicar a penalidade, caberá recurso, representação ou pedido de reconsideração, nos termos 

do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI.  

 

13 - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

13.1. As despesas decorrentes da contratação originada desta licitação serão custeadas com os recursos 

consignados na seguinte classificação orçamentária: 

 

SESI-DR/SE 

Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SESI-DR/SE 

Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SESI-DR/SE 

Conta Orçamentária: 3.101060400402 

 

SENAI-DR/SE 

Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SENAI-DR/SE 

Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SENAI-DR/SE 

Conta Orçamentária: 31010604006 

 
 

14 - DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

14.1. Os licitantes deverão cumprir, durante a vigência do contrato oriundo desta licitação, o disposto na 

legislação aplicável ao combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição 

de aprendiz), assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado 

do contrato com a sustação imediata de qualquer desembolso.  

 

15 - DO CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

15.1. Fica reservado à Direção Regional do SESI/SENAI-DR/SE o direito de alterar as quantidades, anular, 

homologar total ou parcialmente esta licitação. 

 

15.2. A revogação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, e induz a nulidade do contrato. 

 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

16.1. Existindo qualquer alteração no Edital, durante a vigência do prazo correspondente, reabrir-se-á a sua 

contagem, usando-se para divulgação os meios utilizados no início, salvo quando inquestionavelmente a 

alteração não afetar a formulação da proposta.  

 

16.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá aos pedidos de esclarecimentos através de fax ou e-

mail, enviando cópia da consulta e da resposta a todos os interessados que tenham retirado o Edital.  

 

16.2.1. A Comissão de Licitação poderá expedir e encaminhar todo e qualquer comunicado relacionado ao 

processo licitatório, de interesse das Licitantes, através de e-mail, carta, ou ainda, publicação em veículo da 
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imprensa local, sendo considerada válida tal comunicação, inclusive, para efeito de contagem de prazos de 

impugnação ou oferta de recursos previstos no Regulamento de Licitações Contratos do SESI/SENAI. 

 

16.2.2. Para efetuar os comunicados previstos no subitem anterior, a Comissão de Licitação observará os 

endereços, telefones e demais dados informados pela Licitante, não se responsabilizando pelo extravio da 

informação em razão de equivoco nas informações prestadas ou de modificação intercorrente quando não 

tenha sido devidamente comunicada por escrito. 

 

16.3. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 

ouvindo em qualquer hipótese o Senhor Diretor Regional, em conformidade com o Regulamento de Licitações 

e Contratos do SESI/SENAI.  

 

15.4. Não havendo expediente no SESI/SENAI-DR/SE na data designada para o recebimento dos envelopes, 

os mesmos serão recebidos no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora. 

 

16.5. A Comissão não se responsabilizará e não levará em consideração envelopes entregues fora do horário 
previsto no preâmbulo deste Edital, nem pelo extravio de documentos ou propostas que não tenham sido 
entregues pessoalmente. 
 
16.6. Para quaisquer questões oriundas do presente Edital, fica eleito o foro da Comarca de Aracaju/SE, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

16.7. Faz parte deste instrumento convocatório: 
 

a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
b) ANEXO II – RELAÇÃO DAS UNIDADES E ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO 
c) ANEXO III – CATÁLOGO DE SERVIÇOS VIGENTES 
d) ANEXO IV – INFORMAÇÕES TÉCNICAS, HISTÓRICAS E DE VOLUMETRIA 
e) ANEXO V – PROCEDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA CONTRATADA 
f) ANEXO VI – POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
g) ANEXO VII – ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 
h) ANEXO VIII – TERMO DE SIGILO 
i) ANEXO IX – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE 

j) ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE 

 

Aracaju - SE, 12 de setembro de 2019. 

 

 

_______________________________________ 
ANTÔNIO CABRAL NETO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Instituído pela Portaria nº 015/2016 SUCORP 

de 16 de dezembro de 2016 

 
_______________________________________             _______________________________________ 
  PAULO SÉRGIO DE ANDRADE BERGAMINI                                                  EDUARDO PRADO DE OLIVEIRA 
           Diretor Regional do SENAI-DR/SE                                                              Diretor Regional do SESI-DR/SE 
                Instituído pela Portaria n.º 10/2008 CNI                                           Termo de Posse da Diretoria FIES 
                        de 10 de dezembro de 2008                                            de 09 de maio de 2019 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 

 

Contratação para prestação de Central de Serviços, que inclui Manutenção Preventiva e Corretiva pela 

CONTRATADA aos equipamentos constantes do patrimônio do SESI-SE/ SENAI-SE, bem como, 

Gerenciamento de Incidentes e Atendimento de Suporte Técnico aos usuários de informática da 

CONTRATANTE, pelo período de 12 (doze) meses, com base nas boas práticas de Gerenciamento de 

Serviços de TI definidas pela biblioteca ITIL®, para atendimento aos usuários do Sistema FIES. Entende-se 

como Central de Serviço, o atendimento ao usuário, prestado por pessoal da contratada, compreendendo: o 

horário de funcionamento, atividades a serem desenvolvidas e matriz de responsabilidades. 

Entende-se como manutenção preventiva a conservação dos equipamentos em condições de 

operação, através de limpeza interna e externa, testes do cabeamento de lógico e elétrico, lubrificação e 

ajustes, de acordo com as especificações dos fabricantes. A frequência de sua realização deve ser no máximo 

SEMESTRAL, em datas previamente combinadas entre as partes através de um Plano de Manutenção 

Preventiva desenvolvido pela CONTRATANTE. A manutenção preventiva também poderá ser realizada 

concomitante à manutenção corretiva. 

A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir falhas dos equipamentos em Software e Hardware, 

incluindo também a limpeza interna e externa dos equipamentos compreendendo inclusive, a substituição de 

peça(s), onde destacamos microcomputadores, impressoras, projetores multimídia, notebooks, thinclients, etc. 

A disponibilidade das peças necessárias para a execução dos serviços será de responsabilidade da 

CONTRATANTE, e as ferramentas necessárias e EPI´s, para a manutenção, serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 

A manutenção da Infraestrutura tem por finalidade executar manutenção corretiva e preventiva no 

cabeamento de rede de Dados, Voz e CFTV, com crimpagem de cabos UTP na confecção de patch cords e 

line cords, como também testes e crimpagens nos patchs panels e tomadas terminais. Testes e substituição de 

conectores e câmeras de CFTV, e operação de DVR´s. Incluindo também a Instalação e manutenção da 

Infraestrutura de Cabeamento Estruturado, Telefonia e CFTV. A disponibilidade dos materiais e equipamentos 

necessários para a execução dos serviços, será de responsabilidade da CONTRATANTE, e as ferramentas e 

EPI´s para a manutenção, serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

O objetivo primário do processo de Gerenciamento de Incidentes é a restauração da operação 

normal do serviço no menor tempo possível e minimizar o impacto adverso nas operações do negócio, 

garantindo que os melhores níveis possíveis de qualidade e disponibilidade sejam mantidos. O gerenciamento 

será feito via Sistema SAT (Sistema de Atendimento Técnico), sistema próprio da CONTRATANTE. 

Os serviços serão avaliados através dos Níveis de Serviço especificados neste documento e seus Anexos. 

 

1.1. Funcionamento da Central de Serviços 

1.1.1. Metas e Objetivos 

As metas e objetivos definem a razão pela qual a função Central de Serviços é importante para o 

Sistema FIES na entrega e suporte efetivo e eficiente dos serviços de TI. Esta seção estabelece as metas e 

objetivos fundamentais que sustentam a função da Central de Serviços. O acordo e documentação das metas 
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e objetivos proveem um ponto de referência para checar a implementação das decisões operacionais e 

atividades. 

O objetivo da Central de Serviços é atuar como o ponto primário de contato para os usuários quando 

há uma interrupção no serviço, um pedido de Requisição de Serviço, ou mesmo para algumas categorias de 

Requisição de Mudanças. A Central de Serviços garante a comunicação com os usuários e age como um 

ponto de coordenação para vários processos e grupos de TI. 

A meta da Central de Serviços é restaurar ou prover o “nível de serviço esperado” para os clientes de 

TI o mais rápido possível. Isto pode envolver a solução de uma falha técnica, ou pode envolver o 

preenchimento de uma Requisição de Serviço ou responder uma consulta – qualquer atividade que seja 

necessária para permitir que os usuários possam iniciar ou retomar, satisfatoriamente, as suas atividades. 

Para que essa meta seja alcançada, a Central de Serviços deve alcançar os seguintes objetivos e deve 

estar habilitada a:  

 Corrigir falhas nos Softwares instalados nos equipamentos de informática, inclusive problemas de 

configuração, instalação e atualização; 

 Utilizar soluções de contorno (backups), a fim de restabelecer os serviços; 

 Instalação e realocação de equipamentos entre setores e/ou unidades diferentes do SENAI/SESI, 

dentro do Estado de Sergipe, conforme Anexo II, bem como o transporte dos equipamentos em 

garantia para a assistência técnica autorizada; 

 Esclarecer dúvidas de usuários quanto ao uso de softwares básicos, aplicativos e sistemas de 

informações utilizados; 

 Prestar orientações e dicas quanto ao uso de funcionalidades e facilidades disponíveis nos softwares 

básicos, aplicativos, sistemas de informações e equipamentos em geral; 

 Instalar novos microcomputadores, servidores, softwares, impressoras, ativos de rede e demais 

periféricos, de acordo com as instruções dos CONTRATANTES; 

 Remanejar (desinstalar, reinstalar e reconfigurar) equipamentos; 

 Suporte no recebimento e conferência de produtos, materiais e equipamentos; 

 Elaboração de diagnósticos técnicos referentes aos serviços executados e equipamentos; 

 Montagem (instalação e interligação de microcomputadores / notebooks, projetores, telas de projeção, 

telefonia, sistemas de som e acesso a rede LAN, WAN e Internet) e acompanhamento de 

videoconferências; 

 Manter os usuários informados sobre o progresso dos incidentes e requisições de serviços registrados 

no Sistema SAT, assim como sua documentação atualizada; 

 Documentar e informar o fechamento de todos os incidentes resolvidos, requisições de serviços 

atendidas e outros contatos no Sistema SAT; 

 Realizar a separação dos chamados SAT para cada área responsável (Suporte/Infraestrutura), por 

meio do recurso de agendamento de chamado do Sistema SAT.   

 Prover o primeiro e segundo níveis de suporte, sendo o Primeiro Nível telefônico e o Segundo Nível 

presencial nas instalações do Sistema FIES; 

 Integração com equipe do Sistema FIES – 3º nível, através do encaminhamento de solicitações de 

serviço no Sistema SAT, caso a solução não seja da competência do 1º e 2º nível ou caso o problema 

não seja solucionado, por falta de conhecimento dos técnicos desses níveis. 

 Integração com outros fornecedores do Sistema FIES - o 4º nível de atendimento, onde podemos citar 

os fabricantes de equipamentos e empresas de serviços de manutenção. 
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Deverá ser observado o Catálogo de Serviços vigente do Sistema FIES, Anexo III a este Termo de Referência 

para que sejam observados os serviços a serem suportados. Este catálogo é dinâmico, de propriedade do 

Sistema FIES e pode ser mudado a qualquer tempo, ficando a contratada obrigada a se adequar para atendê-

lo dentro dos níveis de serviço estipulados.  

 

1.2. Benefícios Esperados 

São vários os benefícios que podem ser alcançados pelos provedores de serviços de TI e clientes, pela 

implementação de uma efetiva e eficiente Central de Serviços. A CONTRATADA para prover a Central de 

Serviços concorda que os seguintes benefícios são importantes para o Sistema FIES e serão avaliados como 

entradas para o processo de melhoria contínua através do ciclo de vida da função Central de Serviços. 

1.2.1. Benefícios para TI do Sistema FIES 

 Melhoria nos serviços, percepção e satisfação dos clientes; 

 Maior foco e abordagem proativa no fornecimento do serviço; 

 Redução do impacto negativo no negócio; 

 Melhor controle e gerenciamento da infraestrutura; 

 Melhor uso dos recursos de suporte de TI e maior produtividade do pessoal de negócios; 

 Maior significado das informações gerenciais para suporte a decisão; 

 Melhoria na acessibilidade através do ponto único de contato, comunicação e informação. 

1.2.2. Benefícios aos Clientes 

 Melhoria na acessibilidade através do ponto único de contato, comunicação e informação; 

 Melhoria nas manutenções dos equipamentos; 

 Melhoria nos atendimentos aos usuários; 

 Melhor alinhamento de TI as prioridades do negócio em tempo real, possibilitando a alocação de 

recursos conforme necessário; 

 Maior satisfação de usuários e clientes; 

 Maior qualidade dos serviços. 

 

1.3. Definições e Termos Principais 

Estes termos e definições devem ser utilizados através da documentação, comunicação, materiais de 

treinamento, ferramentas e relatórios do processo. 

 Central de Serviços: A Central de Serviços (Service Desk) oferece serviços de suporte técnico e de 

infraestrutura aos equipamentos e usuários. Trata com Incidentes, Problemas, Solicitações e 

Dúvidas. 

 Usuário: Qualquer integrante do Sistema FIES que utilize recursos de TI para desempenhar suas 

funções rotineiras.  

 Contato: Qualquer acionamento feito à Central de Serviço pelos usuários via Sistema SAT ou telefone. 

 Ocorrência (Evento): Um alerta ou notificação criada por qualquer serviço de TI, Item de 

Configuração ou Ferramenta de Monitoração. Eventos tipicamente requerem a tomada de ação do 

pessoal de Operações de TI e frequentemente conduzem a incidentes que estão sendo registrados. 

 Falha: Perda da habilidade de operar a especificação ou entregar o resultado requerido. O termo Falha 

pode ser usado quando refere a Serviços de TI, Processos, Atividades e Itens de Configuração. Uma 

falha frequentemente causa um incidente 
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 Grupo: Um time ou grupo de pessoas e ferramentas que elas utilizam para lidar um ou mais processos 

ou atividades; por exemplo, a Central de Serviços, pessoas que executam atividades similares, mesmo 

que elas possam trabalhar em diferentes tecnologias ou reportar para diferentes estruturas 

organizacionais ou mesmo em diferentes companhias. 

 Impacto: Medida do aspecto crítico de negócio de um Incidente. Normalmente igual à extensão 

causada por um Incidente em termos de distorção de níveis de serviços acordados ou esperados. 

 Incidente: Qualquer evento que não seja parte da operação padrão de um serviço e que cause, ou 

possa causar, uma interrupção ou redução na qualidade daquele serviço. 

 Gerenciamento de Incidentes: O objetivo primário do processo de Gerenciamento de Incidentes é 

restaurar a operação normal de serviço o mais breve possível e minimizar o impacto contrário nas 

operações de negócio, garantindo assim que os melhores níveis possíveis de qualidade de serviço e 

disponibilidade sejam mantidos. 

 Registro de Incidente: Um registro feito via Sistema SAT, contendo os detalhes de um incidente. 

Cada registro de incidente documenta o ciclo de vida de um incidente. 

 SAT: Qualquer Solicitação de Atendimento Técnico realizado pelos usuários do Sistema FIES através 

do Sistema SAT. 

 Sistema SAT: Sistema desenvolvido internamente e que será usado para todos os registros, controle 

e acompanhamento de SAT, pelos técnicos de TI (Internos e Terceiros) e usuários do Sistema FIES. 

 Incidente Maior: A mais alta categoria de impacto para um incidente. Um incidente maior resulta em 

interrupção significante para o negócio.  

 Nível de Serviço: Descrição de como deve ser realizada a entrega de serviços. 

 Contrato de Apoio (CA): Contrato com um provedor externo que forneça serviços para TI. 

 Prioridade: A sequência em que um incidente ou problema necessita ser resolvido, baseado em 

impacto e urgência. 

 Problema: Condição identificada a partir de múltiplos incidentes que exibem sintomas comuns, ou de 

um único incidente significativo, indicativo de erro único, cujas causas são desconhecidas. 

 Papel: Um conjunto de responsabilidades, atividades e autoridades concedidas a uma pessoa ou time. 

O papel é definido num processo. Uma pessoa ou time pode ter múltiplos papeis; 

 Requisição de Serviço: serviços padronizados, de baixa complexidade, que não exigem um 

planejamento detalhado e devem ser requisitados via Sistema SAT. 

 Urgência: Medida do aspecto crítico de negócio de um Incidente ou Problema, baseado no impacto e 

nas necessidades de negócio do Cliente. 

 Cliente: A pessoa que adquiri um serviço do Sistema FIES. Alguns clientes não usam o serviço de TI 

diretamente. 

 Matriz de Responsabilidades: Instrumento que correlaciona às atividades que devem ser executadas 

às áreas funcionais que devem executá-las. 

 Catálogo de Serviços: É uma declaração escrita dos serviços de TI. 

 EPI - Equipamento de proteção individual: Todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado 

pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho, conforme a Norma Regulamentadora (NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

Esses equipamentos são responsáveis pela proteção e integridade do indivíduo com o intuito também 

de minimizar os riscos ambientais do ambiente de trabalho e promover a saúde, bem-estar e evitar os 

acidentes e doenças ocupacionais. 
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 Ferramentas: Todo instrumento que permite realizar determinados trabalhos. Estes objetos foram 

concebidos para facilitar a realização de uma tarefa mecânica. 

 

1.4. Atendimento 

 A Central de Serviços está localizada nas instalações da CONTRATANTE. 

 Quantidade de técnicos, total de 8 (oito), sendo: 

SENAI-DR/SE:  

o 1 (um) Técnico Operacional Preposto; 

o 1 (um) Técnico Operacional de Suporte Nível 1; 

o 1 (um) Técnicos Operacionais de Suporte Nível 2; 

o 1 (um) Técnicos Operacionais de Infraestrutura. 

SESI-DR/SE:  

o 3 (três) Técnicos Operacionais de Suporte Nível 2; 

o 1 (um) Técnicos Operacionais de Infraestrutura. 

 

1.5. Atendimento em Caráter Experimental 

Uma vez comprovada à capacidade da CONTRATADA em atender aos requisitos definidos neste Termo, a 

Central de Serviços deve iniciar o atendimento a todos os usuários do Sistema FIES. O atendimento em 

caráter experimental deve respeitar todos os requisitos, procedimentos e níveis de serviços estabelecidos 

neste termo, reduzindo neste momento as penalidades pelo não cumprimento dos níveis de serviço. O objetivo 

desta fase é dar oportunidade à CONTRATADA de realizar ajustes que venham a assegurar o cumprimento 

dos níveis de serviço acordados. O período da prestação dos serviços em caráter experimental será de 90 

dias, a partir da assinatura do contrato. 

 

1.6. Papéis e Responsabilidades 

Papéis são definidos pelo conjunto de responsabilidades, atividades e autoridades concedidas à pessoa, 

time ou grupo designado. 

Independente do escopo, as responsabilidades do papel devem ser acordadas pela linha de gestão e 

incorporadas na descrição de trabalho existente e/ou incluída nos objetivos anuais. Uma vez que os papéis 

estejam atribuídos, os empossados devem ter o poder para executar as atividades do papel e a autoridade 

apropriada para suportar outras pessoas responsáveis. 

Todos os papéis e pessoas, times ou grupos designados devem ser claramente comunicados através da 

organização. Isto deve encorajar ou melhorar a colaboração e cooperação para atividades de processos 

interfuncionais. 

 

Função: Técnico Operacional Preposto  

Perfil 

 

 O Técnico Operacional Preposto irá gerenciar o time da Central de Serviços e será 

responsável por direcionar a performance buscando o cumprimento dos Acordos de 

Nível de Serviço (ANSs) e de conformidade com as políticas e padrões da Central 

de Serviços. 

 O Técnico Operacional Preposto desempenha tarefas operacionais diárias e de 

gerenciamento, demandadas pelos fluxos do processo, tendo, como 

responsabilidade: identificar as oportunidades de melhoria e auditar o uso do 
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processo em nível operacional, garantindo a conformidade do processo através dos 

envolvidos. 

 O Técnico Operacional Preposto é responsável por reportar informações aos outros 

processos (quando requerido) e assegurar a saída (output) do processo nos termos 

dos Níveis de Serviço acordados. Ele é o guardião da qualidade desta disciplina e é 

responsável por garantir que o processo seja seguido corretamente. 

Responsabilidade 

 

 Garantir que o pessoal e os níveis de habilidade sejam mantidos durante as horas 

de operação e pelo gerenciamento das agendas dos turnos dos técnicos; 

 Assumir as atividades de interface com a CONTRATADA, conforme necessário; 

 Atuar como interface entre todos os níveis de atendimento, para todos os 

chamados, situações que requeiram interação entre os níveis e esclarecimento de 

dúvidas; 

 Realizar visitas nas unidades operacionais, buscando comprovar e garantir que os 

serviços estão sendo prestados com qualidade e eficiência; 

 Emitir análise dos relatórios de produção estatística e gerenciais; 

 Responsabilidade absoluta sobre as atividades operacionais diárias do processo; 

 Garantir e promover o correto uso do processo de Gerenciamento de Incidentes; 

 Garantir que os Indicadores de Performance do processo de Gerenciamento de 

Incidentes sejam atingidos; 

 Garantir que o processo de Gerenciamento de Incidentes atue de modo eficaz e 

eficiente; 

 Garantir que incidentes de segurança da informação sejam imediatamente 

passados para a gerência responsável pelo tratamento desse tipo de incidente; 

 Garantir que a equipe de Atendimento Nível 1 e 2 possua as condições e autoridade 

necessária para a realização de seus trabalhos; 

 Maximizar o equilíbrio entre pessoas, processos e tecnologia/ferramenta; 

 Identificar necessidades de treinamento da equipe; 

 Auditar o Processo de Gerenciamento de Incidentes; 

 Onde o processo não estiver adequado, é de responsabilidade do Técnico 

Operacional Preposto comunicar ao responsável pelo Suporte da CONTRATANTE;  

 Prover à equipe da Central de Serviços as informações necessárias para que 

realizem seu trabalho eficientemente. Isto inclui informações do Processo, 

conhecimento técnico, registro de informação e acesso aos erros conhecidos. 

 Conhecer as médias e variações de volume e tamanho da fila de chamados para 

tomada de ações;  

 Manter bom relacionamento entre usuários finais e todos os Níveis de suporte; 

 Reportar ao responsável pelo Suporte da CONTRATANTE sobre qualquer assunto 

que possa impactar significativamente o negócio; 

 Abrir chamados nos fornecedores de serviços de telecomunicação; 

 O Técnico Operacional Preposto também fará o atendimento Nível 1 direcionando 

chamados para os técnicos de Suporte e Infraestrutura, somente em casos de 

necessidade.  
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Autoridade  O Técnico Operacional Preposto terá autoridade para conduzir os assuntos de 

natureza técnica e administrativa concernentes aos técnicos, visando sempre a 

melhor qualidade dos serviços prestados pela Central de Serviços aos seus clientes.  

Competência 

 

 Curso nível superior na área de Tecnologia da Informação; 

 Mínimo de um ano de experiência em atividade de suporte técnico, help desk ou 

Service Desk; 

 É exigido o certificado no curso de fundamentos ITIL V3. 

 

Função: Técnico Operacional de Suporte Nível 1  

Perfil 

 

 O trabalho primário do Técnico Operacional de Suporte Nível 1 é prover o primeiro 

nível de suporte através de atendimento de chamadas telefônicas, e-mails, Sistema 

SAT e outras requisições, e lidar com Incidentes, Requisições de Serviço ou 

Requisições de Mudança usando os procedimentos definidos pela CONTRATANTE; 

 O Técnico Operacional de Suporte Nível 1 também poderá fazer o atendimento 

Nível 2, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 

Responsabilidade 

 

 Facilitar a comunicação entre TI e o negócio, em nível operacional; 

 Reforçar as expectativas dos usuários quanto aos níveis de serviço que foram 

acordados; 

 Realizar atendimento técnico nível 01 por meio de chamadas telefônicas, e-mails, 

Sistema SAT; 

 Auxiliar no treinamento de novos Técnicos da Central de Serviços; 

 Prover suporte para pequenos incidentes ou requisição de serviços simples; 

 Prover escalada funcional para contatos que necessitam de suporte adicional; 

 Prover escalada hierárquica quando os acordos de nível de serviço tenham sido 

violados; 

 Realizar abertura de chamados no site dos fabricantes para atendimento dos 

equipamentos que estão em garantia; 

 Realizar a análise dos chamados e dividi-los quando necessário; 

 Registrar os atendimentos via chamadas telefônica no sistema SAT; 

 Abrir chamado em nome do usuário, caso o mesmo não possa abri-lo; 

 Realizar o agendamento de abertura de chamados, caso seja necessário realizar 

vários serviços posteriores; 

 Emitir laudos técnicos de equipamentos em manutenção;  

 Possuir uma boa comunicação com os demais técnicos e estagiários da 

CONTRATANTE, buscando a eficiência na resolução dos problemas em menos 

tempo; 

 Manter os chamados do Sistema SAT sempre atualizados com ações;  

 Garantir que incidentes de segurança da informação sejam imediatamente passados 

para a gerência responsável pelo tratamento desse tipo de incidente; 

Competências 

 

 Curso técnico completo ou superior em andamento, pelo menos 3º semestre, na 

área de Tecnologia da Informação; 

 Mínimo de um ano de experiência em atividade de suporte técnico, help desk ou 
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Service Desk; 

 É exigido o certificado no curso de fundamentos ITIL V3. 

 

Função: Técnico Operacional de Suporte Nível 2  

Perfil 

 

 Atendimento aos usuários de TI, manutenção de equipamentos de informática, 

manutenção preventiva, corretiva e inventário de equipamentos de informática e 

suporte técnico. 

 O Técnico Operacional de Suporte Nível 2 também poderá fazer o atendimento 

Nível 1, de acordo com a necessidade da CONTRATANTE. 

Responsabilidade 

 

 Ser um ponto de apoio presencial da TI; 

 Prover apoio presencial à realização de eventos das Entidades Sistema FIES; 

 Facilitar a comunicação entre TI e o negócio, em nível operacional; 

 Reforçar as expectativas dos usuários quanto aos níveis de serviço que foram 

acordados; 

 Auxiliar no treinamento de novos técnicos da Central de Serviços; 

 Prover suporte para incidentes ou requisição de serviços, desde que estes não 

possam ser atendidos pelo Nível 1; 

 Prover escalada funcional para contatos que necessitam de suporte adicional. 

 Prover escalada hierárquica quando os acordos de nível de serviço tenham sido 

violados. 

 Realizar atendimento aos usuários de TI. 

 Executar instalação e configuração de software. 

 Efetuar movimentação de equipamentos de informática entre Unidades do Sistema 

FIES e para a manutenção. 

 Preparar e instalar novos equipamentos de informática. 

 Manter os usuários de TI informados com relação ao andamento dos chamados 

abertos no Sistema SAT. 

 Registrar no Sistema SAT todo o histórico dos atendimentos. 

 Executar montagem e configuração de hardware de microcomputadores; 

 Emitir laudos técnicos de equipamentos em manutenção;  

 Possuir uma boa comunicação com os demais técnicos e estagiários da 

CONTRATANTE, buscando a eficiência na resolução dos problemas em menos 

tempo; 

 Garantir que incidentes de segurança da informação sejam imediatamente passados 

para a gerência responsável pelo tratamento desse tipo de incidente; 

 Atividades afins. 

Competência 

 

 Curso técnico completo ou superior em andamento, pelo menos 3º semestre, na 

área de Tecnologia da Informação; 

 Mínimo de um ano de experiência em atividade de suporte técnico, help desk ou 

Service Desk; 

 É exigido o certificado no curso de fundamentos ITIL V3. 
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Função: Técnico Operacional de Infraestrutura da Central de Serviços 

Perfil 

 

 Conhecimento de Projeto de implantação de redes (LAN e WAN); Arquitetura de 

Hardware e Software; e Suporte a Microinformática; Experiência em Instalação e 

manutenção de cabeamento estruturado; Conhecimento em Sistema Operacional 

Windows; Infraestrutura de rede Ethernet e WAN; Protocolos TCP/IP, Serviços e 

Gerenciamento de Redes; cabeamento estruturado.  

 Experiência na atuação em atividades de atendimento de suporte remoto ou 

presencial de Help Desk, Service Desk ou Call Center;  

 Conhecimentos técnicos em Office 365; Montagem e configuração de hardware de 

microcomputadores e servidores; Conhecimentos de tecnologia de fibra ótica;  

Responsabilidade 

 

 Executar manutenção corretiva e preventiva no cabeamento de rede de Dados, 

Voz e CFTV, com crimpagem de cabos UTP na confecção de patch cords e line 

cords, como também testes e crimpagens nos patchs panels e tomadas terminais. 

Testes e substituição de conectores e câmeras de CFTV, e operação de DVR´s. 

 Executar a manutenção da Infraestrutura de Cabeamento Estruturado, Telefonia e 

CFTV, incluindo: Instalação de eletrodutos, passagem de cabeamento, 

conectorização de todos os componentes do sistema, configuração de DVR e 

Switch. 

 Executar suporte nos serviços de impressão via rede;  

 Acompanhar e dar apoio na execução dos Projetos de Infraestrutura de TI; 

 Operacionalizar sistema de CFTV;  

 Apoio na operação e manutenção dos serviços de Telecomunicações (telefonia 

fixa, móvel e videoconferência);  

 Abrir chamados nos fornecedores de serviços de telecomunicação; 

 Garantir que incidentes de segurança da informação sejam imediatamente 

passados para a gerência responsável pelo tratamento desse tipo de incidente. 

Competência 

 

 Curso técnico completo ou superior em andamento, pelo menos 3º semestre, na 

área de Tecnologia da Informação; 

 Mínimo de um ano de experiência em atividades de infraestrutura de TI; 

 É exigido o certificado no curso de fundamentos ITIL V3; 

 Possuir certificado de curso na Norma Regulamentadora NR10 (Segurança em 

instalações e serviços em eletricidade) e na Norma Regulamentadora NR35 

(Trabalho em altura). 

 

1.6.1. Ferramentas e Tecnologias 

É de responsabilidade da CONTRATADA, utilizar o Sistema SAT, para gerenciamento de chamados, 

executar abertura de chamados, adição de ações sobre o chamado e fechamento do chamado, 

quando o mesmo tiver sido devidamente solucionado. 

1.6.2. Telefonia 

A infraestrutura de telefonia, para o Atendimento de Nível 1, será disponibilizada pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar infraestrutura de comunicação móvel entre o todos os técnicos 

operacionais. 
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1.6.3. Ambiente / Estrutura Física 

Para o atendimento dos serviços, serão utilizadas salas disponibilizadas pela CONTRATANTE para tal 

fim. A sala será disponibilizada com mobiliário e computador, para os seus técnicos desenvolverem as 

atividades básicas de suporte, manutenção, acompanhamento e registro das informações no Sistema 

SAT. 

 

1.7. Operação da Central de Serviços 

1.7.1. Horários de Funcionamento 

Serviço 
Horário de funcionamento 

(segunda a sexta-feira) 

Central de Serviços (*) 07:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30 

Serviços Nível 2 07:30 às 11:30 e 13:30 às 17:30 

Serviço de Infraestrutura 07:30 às 11:30 e 13:30 às 17:30 

Obs.: (*) durante o horário informado, deve-se ter um técnico para realizar as atividades do 

primeiro atendimento. 

a) Por necessidade da CONTRATANTE, poderá ocorrer mudança nos horários mencionados 

anteriormente. 

1.7.2. Atendimento em horário extraordinário 

a) A critério da CONTRATANTE, poderá ser solicitada a execução dos serviços em dias de 

Sábado, Domingo e Feriados, em qualquer horário, desde que a necessidade seja comunicada 

com uma antecedência mínima de 08 (oito) horas corridas à CONTRATADA. 

b) Também faz parte do atendimento extraordinário, qualquer horário de segunda a sexta-feira, 

que esteja fora do horário normal de funcionamento descrito no Item 1.7.1. Nesses casos, a 

necessidade será comunicada com antecedência de 01 (uma) hora. 

c) Os atendimentos em dias e horários extraordinários, somente serão atendidos quando 

formalmente autorizados pela Gestão de TI da CONTRATADA ou a quem ela delegar. 

d) Os valores a serem pagos pela CONTRATANTE a CONTRATADA será realizado com base 

nas horas efetivamente executadas e aprovadas pela CONTRATANTE.  

e) O valor da hora dos serviços executados em horário extraordinário deverá fazer parte da 

Proposta Comercial e fará composição do preço final. 

1.7.3. Prioridade de atendimento 

O atendimento do suporte técnico está classificado em 04 (quatro) níveis:  

Nível 1 - Atendimento imediato (CONTRATADA);  

a) Incidentes e situações de suporte que deverão ser atendidos de forma imediata: 

Troca de suprimentos em impressoras, reiniciar/desbloqueio de senhas, 

problemas de impressão, problemas de login, problemas de acesso a pastas de 

rede, problemas com ponto biométrico. 

Nível 2 - Atendimento de suporte (CONTRATADA);  

a) Prioridade 0 (zero): servidores, equipamentos dos laboratórios das unidades, 

infraestrutura de venda dos serviços SESI/SENAI, CFTV, cabeamento de rede e 

recursos para desenvolvimento das atividades dos gestores.  

Atendimento na capital e na cidade de Estância/SE: 8h para resolução.  

Atendimento nas demais cidades do interior: 24h para resolução. 
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b) Prioridade 1 (um): secretarias das unidades SESI/SENAI, folha de pagamento, 

contas a pagar e receber.  

Atendimento na capital e na cidade de Estância/SE: 10h para resolução.  

Atendimento nas demais cidades do interior: 24h para resolução. 

 

c) Prioridade 2 (dois): todos os demais.  

Atendimento na capital e na cidade de Estância/SE: 24h para resolução.  

Atendimento nas demais cidades do interior: 48h para resolução. 

 

Observação: o tempo de atendimento do suporte, nos casos em que seja necessária a 

aquisição de equipamentos, peças e/ou serviços, pela CONTRATANTE, será 

dimensionado caso a caso.  

Nível 3 - Atendimento especializado (técnicos da GCTI):  

3.1 - Suporte técnico;  

3.2 - Infraestrutura e banco de dados;  

3.3 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas;  

Nível 4 - Atendimento pelo fornecedor externo.  

Os chamados que forem encaminhados para o nível 4, terão o seu tempo de solução 

definido em contratos específicos ou de acordo com cada atendimento.  

 

1.7.4. Transporte 

a) O deslocamento entre as Unidades da CONTRATANTE, descritas no Anexo II, e outras 

despesas relativas à execução do objeto deste, são de responsabilidade da CONTRATADA. 

b) É de responsabilidade da CONTRATADA, as despesas relativas ao deslocamento do técnico, 

entre as Unidades no município de Estância. Esse técnico ficará alocado neste município. 

Caso ocorra necessidade do técnico se deslocar para Aracaju, objetivando a participação em 

reuniões/treinamentos, os custos são de responsabilidade da CONTRATADA. 

c) O transporte dos técnicos para outras cidades no interior do Estado de Sergipe, que não estão 

previstas no Anexo II, será de responsabilidade da CONTRATANTE.  

d) Quando ocorrer o deslocamento para atendimento no interior do Estado de Sergipe, o 

pagamento das horas extras, caso ocorra, será realizado pela CONTRATANTE de forma 

mensal e conforme o que foi executado e apresentado em relatório mensal. 

 

1.8. Procedimento de Suporte Técnico. 

a) Segue no Anexo V a descrição do Procedimento de Suporte Técnico e Instruções de Serviço 

que devem ser seguidos pela CONTRATADA na execução das atividades da Central de 

Serviço. 

b) Caso a CONTRATADA identifique alguma oportunidade de melhoria no processo, deve 

documentar as alterações e suas devidas justificativas para serem debatidas e, se forem 

aprovadas, prosseguir com a implantação das mudanças necessárias no processo durante a 

fase de atendimento em caráter experimental ou definitivo. 
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1.9. Gerenciamento do Serviço. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar um preposto que atuará como ponto focal da comunicação 

sobre a execução dos serviços entre o Sistema FIES e a CONTRATADA. Esse preposto deverá ser a 

mesma pessoa a executar as atividades do papel de Técnico Operacional Preposto, bem como, 

executar as atividades de Atendimento Nível 1, descritos neste documento. Deverá realizar reuniões 

mensais de acompanhamento da execução dos serviços e apresentação de relatórios executivos sobre 

o cumprimento de todos os Níveis de Serviço e Indicadores de Desempenho exigidos. 

O preposto deverá executar as seguintes atribuições: 

a) Análise periódica dos níveis de serviço acordados; 

b) Entrega, apresentação, e análise de relatórios gerenciais mensais predefinidos com o Sistema 

FIES; 

c) Gestão da equipe de atendimento de primeiro e segundo nível; 

d) Ponto de contato focal com o Sistema FIES; 

e) Gestão e acompanhamento dos processos entre o Sistema FIES e a CONTRATADA; 

f) Auditoria e acompanhamento constante dos serviços mensais entregues; 

g) Avaliar o atendimento e o grau de satisfação em relação ao atendimento da CONTRATADA, 

planejando e controlando a qualidade do processo de atendimento com o objetivo de obter a 

satisfação dos usuários; 

h) Garantir as realizações dos processos das áreas envolvidas diretamente com a 

CONTRATADA, levantando rupturas e propondo alterações no processo, se necessário; 

i) Apuração e controle da pesquisa de satisfação, cumprimento do cronograma, consolidação, 

divulgação, acompanhamento de ações e resultados; 

j) Acompanhar e monitorar os indicadores de desempenho e metas estabelecidas. Iniciar ações 

de melhoria e comunicar tais ações, se necessário. 

 

1.10. Níveis de Serviço e Penalizações 

A contratada deverá cumprir os seguintes níveis de serviço, e no caso de seu não cumprimento, serão 

aplicadas as glosas reportadas na tabela abaixo.  

Nº DESCRIÇÃO 

META 

3 primeiros 

meses 

META 

Próximos 

meses 

PENALIZAÇÃO NA FATURA DO 

MÊS SUBSEQUENTE 

1 

Entrega do relatório mensal de níveis de serviço 

realizados, ao gestor do contrato, pelo Gerente da 

Central de Serviços, em Reunião Mensal. 

1 por mês, até 

o 3º dia útil 

1 por mês, até 

o 3º dia útil 
1% 

2 Falta do Técnico sem reposição imediata. 99% 99% 

Desconto proporcional à quantidade 

de horas não trabalhadas, de acordo 

com a função. 

3 

Índice de Satisfação do atendimento com pontualidade 

e cumprimento do prazo referente ao atendimento em 

1º e 2º níveis (conforme pesquisa de satisfação 

apresentada no processo). 

85% 96% 
% da Multa = Meta do contrato – meta 

atingida. 

4 
Índice do Tempo de Atendimento em TI (no Prazo) 

para Técnico Suporte Nível 1 
85% 95% 

% da Multa = %Meta do contrato – 

%meta atingida. 

5 
Índice do Tempo de Atendimento em TI (no Prazo) 

para Coordenador e Técnicos de Suporte Nível 2 
85% 95% 

% da Multa = %Meta do contrato – 

%meta atingida. 
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6 
Índice do Tempo de Atendimento em TI (no Prazo) 

para Técnicos de Infraestrutura. 
85% 95% 

% da Multa = %Meta do contrato – 

%meta atingida. 

7 
Índice de Manutenção Eficiente (conforme pesquisa de 

satisfação apresentada no processo). 
85% 95% 

% da Multa = Meta do contrato – meta 

atingida. 

8 
Quantidade de chamados fechados pelos técnicos sem 

atendimento efetivo 
0% 

0,5% para cada chamado reaberto por 

falta de atendimento 

 

Observações:  

 Para cada item não cumprido, será aplicado o percentual de glosa sobre o valor da fatura do mês 

subsequente.  

 Quando os serviços solicitados nos chamados dependerem de outras equipes que não da 

CONTRATADA, os prazos serão suspensos a partir do encaminhamento, voltando a contagem tão 

logo sejam devolvidos pela área responsável. 

 O não cumprimento pela empresa CONTRATADA dos níveis de serviços estabelecidos por 3 (três) 

meses consecutivos, ou ainda, o seu descumprimento por 3 (três) meses, considerado cada período 

de 6 (seis) meses, ensejará a CONTRATANTE a possibilidade de rescisão do instrumento de contrato. 

 

1.11. Melhoria Contínua do Serviço 

A CONTRATADA deverá, trimestralmente, apresentar os resultados do seu Programa de Melhoria 

Contínua do Serviço. 

Este programa deve ser pautado nos seguintes passos: 

 Identificação das prioridades atuais e principais ofensores da Central de Serviços; 

 Identificação das prioridades de melhoria de serviços esperadas pela Sistema FIES; 

 Identificação do estado atual do serviço em relação a estas prioridades; 

 Identificação dos gaps entre o estado atual e as metas do Sistema FIES; 

 Proposição de ações, mudanças e melhorias para resolução dos gaps; 

 Acompanhamento de melhorias propostas no período anterior. 

Estes tópicos devem ser apresentados em relatório, durante reunião, com o Técnico Operacional 

Preposto da CONTRATADA e o Responsável pelo Suporte Técnico da CONTRATANTE. 

 

2. PROPOSTA DE PREÇOS 

2.1. Salários dos técnicos para formação dos preços. 

Quanto à remuneração dos profissionais a serem alocados na prestação dos serviços, a proposta 

deverá obedecer aos valores mínimos descritos na tabela a seguir (Valor Bruto): 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES VALOR MÍNIMO DE REFERÊNCIA 

Técnico Operacional Preposto  R$ 2.873,71 

Técnico Operacional de Suporte Nível 1 R$ 1.658,94 

Técnico Operacional de Suporte Nível 2 R$ 1.658,94 

Técnico de Infraestrutura R$ 2.873,71 
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2.2. Valor Global 

O Valor Global a ser faturado na proposta de preço será composto pelo Valor Fixo e pelo Valor 

Excedente, sendo que este terá um custo estimativo para a composição do Valor Global. 

2.2.1. Valor Fixo  

Para cada proposta comercial deverá ser apresentado o valor fixo anual. 

2.2.2. Valor Excedente 

O Valor excedente é o valor da hora trabalhada para os serviços executados em dias e horários 

extraordinários, conforme Item 1.7.2, e deverá ser descrito na proposta comercial. 

2.2.3. Tabela Descritiva / Quantitativa 

Os preços deverão ser apresentados na proposta comercial com no mínimo as informações a seguir: 

 

SENAI-DR/SE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR    

TOTAL (R$) 

1 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MENSAL (VALOR FIXO) ME 12    

2 
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - HORAS EXTRAS (VALOR 

SOB DEMANDA) 
H 120    

VALOR TOTAL DO SENAI-DR/SE:  

       

SESI-DR/SE 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR    

TOTAL (R$) 

1 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MENSAL (VALOR FIXO) ME 12    

2 
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - HORAS EXTRAS (VALOR 

SOB DEMANDA) 
H 120    

VALOR TOTAL DO SESI-DR/SE:  

      
VALOR GLOBAL (VALOR TOTAL DO SENAI-DR/SE + VALOR TOTAL DO SESI-DR/SE):   

      

OBS:  Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$). 

      LEGENDA: 

ME - Mês 

    H - Hora 
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3. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Para fins de habilitação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar: 

a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características 

e quantidades com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 01 (um) ou mais atestados, 

fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, de que prestou ou está prestando serviços 

similares ao objeto desta contratação, durante um período mínimo contínuo, na mesma empresa, de 2 

(dois) anos, já transcorridos até a data prevista para a realização da sessão de apresentação das 

propostas, atestando inclusive o bom desempenho e cumprimento a contento das obrigações 

contratuais, com um mínimo mensal médio de 300 (trezentos) chamados; ou atendendo a um mínimo 

de 600 (seiscentos) usuários e a um parque mínimo de 1.000 (um mil) microcomputadores. O atestado 

deverá conter as seguintes informações: 

 Nome e endereço completo do emitente do Atestado; 

 Nome da empresa que prestou o serviço ao emitente; 

 Data de emissão do atestado; 

 Assinatura e identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente); 

 Número do telefone para contato; e 

 Quantidade média mensal de chamados abertos; ou 

 Quantidade de usuários e de microcomputadores atendidos. 

b) O Atestado a que se refere o item 3 - subitem “a”, deverá ser apresentado em papel timbrado da 

empresa emitente, em via original ou em cópia autenticada, para fins de comprovação de capacidade 

técnica da licitante. 

 

4. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES, SIGILO E CONFIDENCIALIDADE. 

a) A CONTRATADA se obriga a manter sigilo sobre as informações recebidas das CONTRATANTES em 

decorrência dos serviços prestados, não as divulgando de qualquer forma, sob qualquer pretexto, 

senão aos seus empregados que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços 

contratados, sob pena de responderem por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da 

responsabilidade penal de seus representantes legais e funcionários, devendo orientar seus 

empregados e/ou prepostos nesse sentido, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa. 

b) Toda informação, incluindo dentre outras, todas e quaisquer informações orais e escritas, reveladas, 

transmitidas e/ou divulgadas a contratada, serão consideradas confidenciais, restritas e de propriedade 

do Sistema FIES.  

c) A contratada deverá utilizar as informações somente com o propósito necessário para a execução dos 

serviços contratados. Nenhum direito, licença, direito de exploração de marcas, invenções, direitos 

autorais, patentes, ou direito de propriedade intelectual estão aqui implícitos. 

d) A Contratada somente poderá usá-la para o propósito estabelecido no item acima e zelará para que 

tais Informações Confidenciais não sejam de qualquer forma divulgadas ou reveladas a terceiros, 

utilizando-se, no mínimo, do mesmo zelo e cuidado que dispensa às suas próprias informações 

confidenciais.  

e) As Informações Confidenciais disponibilizadas não deverão ser reproduzidas de qualquer forma, 

exceto se necessário para a execução dos serviços contratados. 

f) Toda Informação Confidencial permanecerá sendo de propriedade do Sistema FIES. 
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g) Para o escopo do Serviço definido neste documento, para todos os efeitos, incluindo todas as 

considerações de segurança de TI, o Fornecedor será o responsável final perante a CONTRATANTE. 

Sob nenhuma circunstância, a CONTRATANTE assumirá ou aceitará o compartilhamento de 

responsabilidade entre o Fornecedor e qualquer outra terceira parte, incluindo parceiros de negócios e 

subcontratados do Fornecedor. 

h) A CONTRATADA deverá assegurar que todas as atividades do serviço mantenham adequadamente os 

registros de negócios apropriados, de acordo com as melhores práticas da indústria e em 

conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, e assegurar também que os documentos 

estejam protegidos contra acesso ou uso indevidos, perda, alteração ou destruição. A CONTRATADA 

deverá realizar revisões regulares para detectar potenciais problemas de segurança. 

i) A CONTRATADA deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE, sempre que qualquer funcionário 

autorizado da CONTRATADA deixe a empresa, ou já não necessite de acesso, ou tenham sido 

modificadas as responsabilidades para acessar qualquer patrimônio de informações da 

CONTRATANTE. Assim que termine a prestação do serviço pela CONTRATADA, por qualquer razão, 

normal ou anormal, todos os acessos deverão ser imediatamente revogados. 

j) Serão concedidas somente autorizações de acessos individuais (login e senha). Contas genéricas ou 

compartilhadas são absolutamente proibidas. 

k) A CONTRATADA deverá prover a CONTRATANTE uma lista com os nomes e funções dos 

funcionários que terão acesso aos Locais da CONTRATANTE. Pessoas incluídas na lista acima 

referida deverão apresentar-se na recepção do Local da CONTRATANTE, com crachá e fardamento, 

durante todo o tempo de permanência nas instalações da CONTRATANTE. 

l) Se, por qualquer motivo, uma pessoa não incluída na lista precise acessar as instalações da 

CONTRATANTE, ele ou ela deverá ser registrado na recepção, mediante apresentação de sua 

identificação com foto. 

m) O uso de qualquer tipo de mídia de armazenamento, com exceção dos discos rígidos internos e fitas 

de backup, deverá ser previamente aprovado pela CONTRATANTE. O uso de mídias de 

armazenamento removíveis e portáteis, tais como CDs, DVDs, drives USB, Flashdrives, etc., é 

estritamente proibido, exceto os que são disponibilizados pela CONTRATANTE, para uso exclusivo 

das atividades profissionais. 

n) Todos os ativos de tecnologia da informação da CONTRATANTE que devam deixar as instalações da 

CONTRATADA (por exemplo, para reparação) deverão ser autorizados pela CONTRATANTE. Todas 

as informações armazenadas no dispositivo deverão ser previamente removidas de forma segura. 

o) As auditorias poderão verificar, especialmente, mas não limitando, a: (i) desempenho e qualidade dos 

serviços prestados; (ii) o cumprimento das obrigações deste CONTRATO, inclusive os níveis de 

serviços dos mesmos. 

p) A CONTRATADA deverá atender à política de senhas da CONTRATANTE, para a infraestrutura da 

CONTRATANTE (incluindo Sistema Operacional, Bancos de dados, e dispositivos de rede que 

suportem o serviço), incluindo comprimento mínimo de senhas, diretrizes de geração de senhas, e 

idade de senhas. Contas de usuário e/ou senhas compartilhadas são proibidas. 

q) Assinar o “Acordo de Confidencialidade de Informação”, constante do Anexo VII deste Termo de 

Referência e parte integrante deste, quando da assinatura do instrumento contratual. 

4.1. CONDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SIGILO 

a) Para formalização da confidencialidade exigida, a CONTRATADA deverá assinar Acordo de 

Confidencialidade da Segurança da Informação (Anexo VII), comprometendo-se a respeitar 
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todas as obrigações relacionadas com confidencialidade e segurança das informações 

pertencentes à CONTRATANTE, mediante ações ou omissões, intencionais ou acidentais, que 

impliquem na divulgação, perda, destruição, inserção, cópia, acesso ou alterações indevidas, 

independentemente do meio no qual estejam armazenadas, em que trafeguem ou do ambiente 

em que estejam sendo processadas.  

b) A CONTRATADA deverá encaminhar, em conjunto com a documentação de cada prestador de 

serviços, Termo de Sigilo (Anexo VIII), assinado pelo representante da CONTRATADA e pelo 

profissional. 

c) Sempre que houver alterações na Política de Segurança da Informação do Sistema FIES, a 

contratada deverá repetir o processo descrito no item anterior. 

d) A CONTRATADA estará sujeita às penalidades administrativas, civis e penais pelo 

descumprimento da obrigação assumida. 

 

5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE. 

a) Vistoriar ou fiscalizar a prestação dos serviços; 

b) Permitir, durante a vigência do contrato, o acesso dos representantes e/ou empregados da 

CONTRATADA ao local de prestação dos serviços, desde que devidamente identificados (Fardamento 

próprio e crachá funcional); 

c) Promover o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sob os aspectos qualitativos, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer 

fatos; 

d) O Gestor do Contrato, designado pelo Sistema FIES, terá as seguintes atribuições: 

o Verificar a execução dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada; 

o Comunicar ao representante da CONTRATADA sobre o descumprimento do contrato e indicar 

os procedimentos necessários ao seu correto cumprimento; 

o Aplicar as penalidades por descumprimento de cláusula contratual; 

o Atestar a execução do objeto do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA. 

a) Executar os serviços aplicando um nível de capacidade no gerenciamento da prestação de serviços de 

TI aderente aos modelos de qualidade preconizados pela norma NBR ISO/IEC 20.000, tendo em vista 

o nível de maturidade e excelência que o Sistema FIES pretende alcançar na prestação de serviços 

aos usuários de TI, com a efetiva implantação dos processos ITIL relativos à Central de Serviços. 

b) Prestar os serviços de acordo com as condições do contrato; 

c) Fornecer, em qualquer momento, os esclarecimentos e informações que venham a ser solicitadas pelo 

Sistema FIES sobre os serviços realizados; 

d) Disponibilizar meios para que o Sistema FIES possa, quando julgar necessário, vistoriar e fiscalizar os 

serviços executados pela CONTRATADA. Tal vistoria deve compreender a possibilidade do Sistema 

FIES assistir aos procedimentos de atendimento e controle dos incidentes e requisições de serviço; 

e) Atuar conforme metodologia de gerenciamento de incidentes e central de serviços do Sistema FIES; 

f) Usar equipe capacitada, agrupando permanentemente uma equipe homogênea de técnicos, que 

assegurem a execução integral dos serviços no prazo convencionado, com a qualidade que os 

serviços exigem; 
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g) Considerar que a ação de fiscalização do Sistema FIES não exonera a CONTRATADA de suas 

responsabilidades contratuais; 

h) Assumir integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, assim 

como pelos danos decorrentes da realização dos mesmos; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente o Sistema FIES, ou a terceiros, em 

virtude de culpa ou dolo na execução do Contrato, desde que comprovadamente advindos da atividade 

da CONTRATADA ou seus subcontratados; 

j) Indicar, desde o início da prestação dos serviços, o preposto e o seu substituto imediato que 

representarão a empresa perante o Sistema FIES; 

k) Garantir que incidentes de segurança da informação sejam imediatamente passados para a gerência 

responsável pelo tratamento desse tipo de incidente; 

l) Disponibilizar todos os procedimentos, scripts, instruções de trabalho, informações, conteúdo da base 

de conhecimento e demais documentos gerados durante a prestação destes serviços e que estes são 

de propriedade do Sistema FIES. 

m) A CONTRATADA deverá prover 02 (dois) conjuntos completos de uniformes aos seus funcionários no 

início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 

06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 07 (sete) dias, sempre que não atendam 

às condições mínimas de apresentação. 

n) A CONTRATADA se obriga a fornecer uniformes apropriados às funcionárias gestantes, substituindo-

os sempre que necessário.  

o) Providenciar e manter a qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviços para o 

Sistema FIES, de acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços 

contratados durante todo o período de contratação. 

p) Promover o afastamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 

notificação, de qualquer dos seus profissionais que não estejam produzindo os resultados esperados 

na prestação dos serviços, que não correspondam aos critérios de confiança ou relacionamento 

interpessoal ou que perturbe a ação da equipe de fiscalização da CONTRATANTE. A substituição 

deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento da notificação da 

CONTRATANTE, sendo vedado, neste caso, o retorno do profissional substituído às dependências da 

CONTRATANTE para cobertura de licenças, dispensas, suspensões ou quaisquer ausências de outros 

profissionais. 

q) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos profissionais 

acidentados ou acometidos de mal súbito. 

r) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

profissionais não manterão nenhum vínculo empregatício com o Sistema FIES. 

s) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

profissionais durante a execução deste contrato, ainda que acontecido nas dependências deste órgão. 

t) Assumir a responsabilidade por todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 

relacionada à execução deste contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou 

continência. 

u) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do Sistema FIES ou de 

terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos serviços. 
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v) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, serviços efetuados em que se 

verifiquem vícios, defeitos e incorreções. 

w) Manter-se, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

trabalhistas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de contratação. 

x) Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objeto do contrato de acordo com os 

níveis de serviço estabelecidos nas especificações técnicas. 

y) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação. 

 

7. OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES. 

a) As partes obrigam-se a dar mútua e recíproca colaboração técnica e comercial, trocando informações 

que se fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma, dentro dos prazos 

determinados neste Termo de Referência; 

b) As partes obrigam-se a manter sigilo sobre toda e qualquer informação obtida uma da outra, direta ou 

indiretamente, decorrente da execução dos serviços, agindo com diligência para evitar divulgação 

verbal ou escrita, ou permitir o acesso, seja por ação ou omissão a qualquer terceiro, não podendo 

revelar a estranhos, sob qualquer hipótese; 
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ANEXO II 
 

RELAÇÃO DAS UNIDADES E ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO 
 

As Unidades e endereço de atendimento são: 
 

1. Centro Administrativo Augusto Franco – Departamento Regional – SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE 
 

2. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos – CETCC 
Rua Própria, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE 

 
3. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco – Aracaju – CETAF-AJU 

Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE 
 

4. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Integrado da Construção Civil – CETICC 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE 
 

5. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco – Estância – CETAF-EST 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE 

 
6. SESI – Cat. Paulo Figueiredo Barreto 

Rua do Pompeu, nº 145, Bairro Centro, Estância – SE 
 

7. SESI – Escola João Batista Rocha – Estância 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE 
 

8. SESI – Centro de Saúde "Maria Virginia Leite Franco" 
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE 
 

9. SESI – Escola de Ensino Fundamental "Roberto Simonsen" 
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE 
 

10. SESI – Complexo Desportivo Idalito Oliveira 
Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE 
 

11. SESI – Ginásio de Esportes Augusto Franco/SESINHO 
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE 

 
12. SESI – Clube do Trabalhador/SESINHO 

Av. Simeão Sobral, s/nº, bairro Industrial, Aracaju – SE 
 

13. SESI – Centro de Educação do Ensino Fundamental e Médio – CEFEM 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE 
 

14. SESI – Ginásio de Esportes de Itabaiana 
Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Bairro Serrano, Itabaiana – SE 

 
15. SESI – Creche Santa Rosa e Indústria do Conhecimento 

Av. Filadelfo Alves de Lima, s/nº, Bairro Centro, Santa Rosa de Lima – SE 
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ANEXO III 
 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS VIGENTES DO SISTEMA FIES 
 

1. SUPORTE 
 

1.1. Incidente de Segurança 
1.2. Impressora -  Problema em Impressora Terceirizada 
1.3. E-mail - Suporte ao usuário 
1.4. Desbloquear senha de rede 
1.5. Problema no Mapeamento de Rede 
1.6. Problema em Periféricos 
1.7. Impressora - Troca de toner  
1.8. Datashow - Limpeza de Datashow  
1.9. Computador - Instalação de Periféricos 
1.10. Monitor - Instalação de Monitor 
1.11. Software - Configuração de Outlook 
1.12. Adicionar/Remover máquina do Domínio 
1.13. Resetar senha de rede 
1.14. Software - Problema em antivírus 
1.15. Software - Remoção de Software 
1.16. Notebook - Verificação de Notebook do Docente 
1.17. Geral - Suporte Técnico em Auditoria 
1.18. Datashow - Remoção de Datashow 
1.19. Geral - Suporte técnico em eventos 
1.20. Software - Configuração de Software  
1.21. Notebook - Problema no carregador 
1.22. Microfone - Empréstimo de equipamento 
1.23. Geral - Webconferência  
1.24. Computador - Remoção de Computador  
1.25. Laboratório - Análise dos Computadores 
1.26. Scanner - Instalação de Scanner 
1.27. Scanner - Problema em Scanner 
1.28. Criação de imagem para laboratório 
1.29. Geral - Conversão de arquivos 
1.30. Computador - Preparação de equipamento para Docentes 
1.31. Computador - Instalação de Computador  
1.32. Impressora - Remoção de Impressora 
1.33. Cabo de Rede - Crimpagem  
1.34. Software - Instalação de Antivírus  
1.35. Software - Remoção de Antivírus  
1.36. Telefone - Problema no Telefone  
1.37. Computador - Verificação com Antivírus  
1.38. Rede - Problema - Falha de relação de confiança do equipamento com o servidor 
1.39. Software - Problema no Sistema Operacional 
1.40. Software - Atualização de Software 
1.41. Computador - Problema em Teclado 
1.42. Nobreak - Problema em Nobreak 
1.43. Notebook - Problema em Notebook 
1.44. Notebook - Problema em Teclado 
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1.45. Notebook - Problema em Mouse 
1.46. Notebook - Problema em Monitor 
1.47. Notebook - Empréstimo de equipamento 
1.48. Notebook - Solicitação de troca de Equipamento 
1.49. Computador - Preparação de equipamento para ponto biométrico 
1.50. Computador - Preparação de equipamento administrativo 
1.51. Computador - Preparação de equipamento para laboratório 
1.52. Notebook - Preparação de equipamento 
1.53. Estabilizador - Instalação de Estabilizador 
1.54. Nobreak - Instalação de Nobreak 
1.55. Geral - Organização de cabeamento 
1.56. Computador - Empréstimo de equipamento 
1.57. Software - Atualização de versão do Windows 
1.58. Geral - Busca/envio de equipamentos para unidades 
1.59. Computador - Problema em equipamento do ponto biométrico 
1.60. Software - Configuração das pastas particulares no Microsoft Outlook 
1.61. Geral - Chamado Interno Suporte - GCTI 
1.62. Computador - Problema em Mouse 
1.63. Rede - Problema no perfil de usuário 
1.64. Datashow - Instalação de Datashow (apenas SEDE) 
1.65. Software - Instalação de Software 
1.66. Impressora - Instalação de Impressora 
1.67. Computador - Problema em Computador 
1.68. Rede - Problema com internet ou rede 
1.69. Impressora - Configuração de Impressora 
1.70. Computador - Solicitação de troca de Equipamento 
1.71. Geral - Movimentação de Equipamento (apenas gestor) 
1.72. Geral - Videoconferência 
1.73. Geral - Manutenção Preventiva 
1.74. Software - Problema em Software 
1.75. Geral - Dúvidas 
1.76. Geral - Levar/buscar equipamento na assistência técnica 
1.77. Geral - Inventário de equipamentos 
1.78. Computador - Problema em Monitor 
1.79. Datashow - Problema em Datashow 
1.80. Impressora - Problema em Impressora 
1.81. Estabilizador - Problema em Estabilizador 
1.82. Software - Instalação/configuração de certificados digitais 

 

2. INFRAESTURA 
2.1. Rede sem fio 
2.2. Levantamento/ativação de ponto de rede 
2.3. Problema no acesso à pasta 
2.4. Link fora 
2.5. Organização de cabeamento 
2.6. CIC - Alteração de informações (Apenas gestor/GCP) 
2.7. Especificação lógica 
2.8. Instalação/Configuração de impressora de rede 
2.9. Problema no acesso à rede 
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2.10. CFTV - Problema em câmera 
2.11. Criação de acesso à rede 
2.12. CIC - Problema de acesso 
2.13. Resetar senha de rede 
2.14. Acesso a pasta (apenas gestor) 
2.15. Acesso a rede sem fio 
2.16. Cancelamento/Bloqueio de conta de usuário 
2.17. Telefonia 
2.18. Dúvidas 
2.19. Intranet fora do ar 
2.20. Configuração de VPN (equipamento interno) 
2.21. Antivírus - Sem atualizar 
2.22. Movimentação de funcionário 
2.23. Usuário - Mudança de UOP 
2.24. Instalação de equipamento de infraestrutura 
2.25. Alteração de informação rede/e-mail 
2.26. Tirar máquina do Domínio 
2.27. CFTV - Instalação de DVR 
2.28. CFTV - Instalação/Configuração Software para visualização das câmeras 
2.29. Adicionar/Remover máquina do Domínio 
2.30. CFTV - Instalação de câmera 
2.31. CFTV - Problema em DVR 
2.32. Rede sem fio - Acesso a rede sem fio 
2.33. Arquivos - Transferência de Arquivos  
2.34. Impressora - Remoção de impressora na rede 
2.35. CFTV - Solicitação de gravação  
2.36. CFTV - Ajustar posição de câmera 
2.37. Geral - Chamado Interno Infraestrutura - GCTI 
2.38. Suporte Técnico em Auditoria 
2.39. Criação de usuário/senha da Rede Administrativa 
2.40. CFTV - Configuração de DVR 
2.41. CFTV - Atualização de Firmware de DVR 
2.42. Instalação/Manutenção de rack 
2.43. CIC - Problema no acesso 
2.44. Criação de usuário/senha da Rede Acadêmica 
2.45. Atualização de senha de usuário da Rede Acadêmica 
2.46. Rede - Desbloqueio de senha  
2.47. Configuração de FortClient 
2.48. Impressora - Liberação de acesso a impressora 
2.49. Instalação de bandeja de rack  
2.50. CFTV - Levantamento de Material 
2.51. CFTV - Inventário 
2.52. CFTV - Substituição cabeamento 
2.53. Software - Ativação de Office 
2.54. CFTV - Configuração de câmera 
2.55. Problema em Central Telefônica 
2.56. Organização de Rede para Evento 
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ANEXO IV 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS, HISTÓRICAS E DE VOLUMETRIA 
 

1. INTRODUÇÃO 

Informações Técnicas, Históricas e de Volumetria, que constam informações sobre o ambiente de 
infraestrutura e do atendimento, atualmente prestado. 

2. DESCRIÇÃO BÁSICA DO AMBIENTE ATUAL 

2.1. Usuários 

 900 usuários 

2.2. Hardware 

 Computadores: 2.000 

 Datashows: 188 

 Impressoras: 130 

 Notebooks: 150 

 
2.3. Software 

2.3.1. Software Padrão 

 Windows 7 

 Windows 10 

 SQL 2000 e superiores 

 Microsoft Office Standard 2010 

 Microsoft Office Standard 2013 

 Microsoft Office Standard 2016 

 Microsoft Office 365 (Pacote Completo) 

 DoPDF 

 BDE SQL 

 SQL Server Nativa Client 

 Adobe Reader 

 Adobe Flash Player 

 CIC Client 

 Crystal Report Client 

 Tight VNC 

 7zip – Compactador 
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 Java JDK e JRE 

 Firefox 

 Antivírus Kaspersky 

 
2.3.2. Software dos Laboratórios 

 Adobe Acrobat Standard 8 e superiores 

 Adobe Creative Suite 4 

 Adobe Creative Suite 5 Design Premium 

 Adobe CS6 Design Multiplataforma – Photoshop CS6, Indesign CS6 e Illustrator CS6 

 Adobe Design Premium CS4 para MAC 

 Adobe Design Premium CS5 

 Adobe Director 11 

 Adobe Distiller 8 

 Adobe DreamWeaver CS3 

 Adobe Fireworks CS3 

 Adobe Flash Professional CS3 e CS4 

 Adobe InDesign CS4  

 Adobe Photoshop CS3, CS4 e CS5 

 Adobe Premiere PRO CS5.5  

 Arduino 

 Argo UML 

 Autocad 2015 e superiores 

 Autodesk Inventor 11 

 Corel Draw – X3 e superiores 

 Geogebra 

 Git 

 FluidSIM H e P 

 Jenkins 

 Lego Zoom 

 Lego NXT 2.0 

 Microsoft Access 2013 

 Microsoft Office Professional 2013 

 Microsoft Project 2013 

 Microsoft Visio 2013 
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 NetBeans 

 PASW Statistics 18 

 Siemens Sinutrain 802D/810D/840D/840Di V6.3 

 Siemens Step7 Professional 

 Sphinx Brasil Léxica 

 Virtual Visio 6.0 

 
2.4. Software de Apoio 

 Adobe Shockwave 

 AtubeCatcher 

 BB Pague 

 Codec para reprodução de diversos formatos de áudio 

 CDBurnerXP 

 DACON 

 Daemon Tools 

 DCTF Mensal e Semestral 

 Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF e Receita Net 

 Dicionário Michaelis 

 Dicionário Aulete 

 DIPJ 

 DirectX 

 DWG True View 

 EFD Contribuições 

 Gerenciado Financeiro do Bando do Brasil 

 iTunes 

 Módulo de Segurança do Banco do Brasil 

 Roxio Creator 

 SICALC 

 SPED EFD PIS CONFINS 
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3. VOLUMETRIA  

3.1. Abaixo o quantitativo dos chamados de suporte abertos no ano de 2017: 

3.1.1. Suporte 

Total: 2.978 

Média de 250 chamados por mês 

3.1.2. Infraestrutura 

Total: 308 

Média de 26 chamados por mês 

3.2. Abaixo o quantitativo dos chamados de suporte abertos no ano de 2018: 

3.2.1. Suporte 

Total: 2821 

Média de 235 chamados por mês 

3.2.2. Infraestrutura 

Total: 379 

Média de 31 chamados por mês 

3.3. Atendimento à Eventos 

São feitos em média duas solicitações de acompanhamento a eventos por mês, ocupando o técnico o dia 
inteiro. 
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ANEXO V 
 

PROCEDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA CONTRATADA 
 

1. OBJETIVO 

Estabelecer a sistemática para a realização das atividades de suporte técnico, bem como atribuir e definir 
responsabilidades relacionadas ao mesmo. 

2. ABRANGÊNCIA  

Este procedimento aplica-se a todas as unidades do Sistema Indústria do Estado de Sergipe. 

3. DOCUMENTOS E FORMULÁRIOS RELACIONADOS  

S-GCTI-2 - Atendimento em Suporte Técnico;  
IS-GCTI-3 - Manutenção Preventiva;  
P-NCO-4 - Recebimento de Materiais e Serviços;  
P-SCI-5 - Controle Patrimonial;  
NBR-ISO-9001:2015 - Itens 7.1.3, 7.1.4, 8.5.1. 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Horário de funcionamento da Área GCTI: Período para realização dos atendimentos, compreendido 
entre 07:30 às 11:30 e 13:30 as 17:30 horas, de segunda a sexta-feira. Apenas atendimentos 
emergenciais ou que não possam ser realizados em horário de expediente (parada nos servidores, por 
exemplo) serão executados fora do horário normal de trabalho. 

4.2. Para a transferência de qualquer equipamento (monitor, CPU, teclado, mouse, data show, 
estabilizador, nobreak, impressora, scanner, etc.), entre setores e/ou unidades deve-se abrir SAT.  

4.3. Quando o equipamento de informática se encontrar em garantia deverá ser encaminhado à GCTI para 
que sejam tomadas as devidas providências.  

4.4. Em caso de problemas com softwares, deverá ser informado a Área GCTI o número do patrimônio do 
equipamento e onde o mesmo encontra-se instalado. 

4.5. Para instalação de softwares em laboratórios é necessário entrar em contato com o especialista 
responsável pelos laboratórios na Gerência de Educação, a fim de saber se há disponibilidade e 
licenças para esse software. A SAT deve ser aberta pelo especialista solicitando a instalação.  

4.6. Em caso do equipamento de informática não estar devidamente etiquetado, o usuário deverá informar 
a Área GCTI para que possam ser tomadas as devidas providências.  

4.7. O plano de manutenção preventiva de suporte técnico deverá ser elaborado pela Área de TI para todos 
os computadores. Cabe também à Área de TI implementar e manter um planejamento de contingência 
para a rede de internet e suporte a hardware e software (sistemas, e-mail, backup, dentre outros), 
conforme item 7.1.3 da ISO 9001:2015.  

4.8. No caso de acesso a sistemas e pastas na rede, a SAT deve ser aberta pelo Gestor da área ou por 
pessoa designada previamente por ele.  
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4.9. Com relação a Projetores Multimídia (data show), é de responsabilidade da Área GCTI a instalação e 
manutenção do equipamento na Sede. A SAT deve ser aberta com prazo de, no mínimo, 8 horas úteis 
antes do evento. A SAT deve conter, obrigatoriamente, a (s) data (s), o horário e o local para 
instalação do equipamento. Ao término do evento, o solicitante deverá obrigatoriamente avisar a Área 
GCTI para a desinstalação do equipamento. A reserva, a guarda e a instalação dos Projetores nas 
Unidades ficam sob a responsabilidade da supervisão e/ou áreas administrativas. Na Sede, a reserva 
das salas deve ser feita junto à Área de Infraestrutura.  

4.10. O atendimento do suporte técnico está classificado em 04 (quatro) níveis:  

Nível 1 - Atendimento imediato;  
Nível 2 - Atendimento de suporte (terceirizado);  
Nível 3 - Atendimento especializado (técnicos da Área GCTI):  

3.1 - Suporte técnico;  
3.2 - Infraestrutura e banco de dados;  
3.3 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas;  

Nível 4 - Atendimento pelo fornecedor externo.  
 

4.11. O tempo de atendimento está na escala de graus de prioridades, abaixo descritas:  

NÍVEL 3.1 - ÁREA DE SUPORTE TÉCNICO  
(Problemas em hardware e softwares, servidores, infraestrutura de rede e telefonia, instalação de data 
show, remanejamento de equipamentos, instalação de equipamentos e softwares, suporte para 
videoconferência, treinamentos).  

 
A) Prioridade 0 (zero): servidores, equipamentos dos laboratórios das unidades, infraestrutura 
de venda dos serviços SESI/SENAI e recursos para desenvolvimento das atividades dos 
gestores.  
Atendimento na capital: 8h para resolução.  
Atendimento no interior: 24h para resolução. 
 
B) Prioridade 1 (um): secretarias das unidades SESI/SENAI, folha de pagamento, contas a 
pagar e receber.  
Atendimento na capital: 10h para resolução.  
Atendimento no interior: 24h para resolução.  
 
C) Prioridade 2 (dois): todos os demais.  
Atendimento na capital: 24h para resolução.  
Atendimento no interior: 48h para resolução. 

 
Observação: o tempo de atendimento do suporte, nos casos em que seja necessária a 
aquisição de equipamentos, peças e/ou serviços, será dimensionado caso a caso e informado 
ao usuário.  

 
NÍVEL 3.2 - ÁREA DE INFRAESTRUTURA  
(Servidores, suporte a infraestrutura do ERP, problemas em hardware e softwares, infraestrutura de 
redes e telecomunicações, remanejamento de equipamentos, instalação de equipamentos e softwares, 
backup, elaboração de especificações de TI, implantação de infraestrutura de TI, liberação e bloqueios 
de acessos a rede corporativa, sistemas, e-mails e treinamentos)  
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A) Prioridade 0 (zero): suporte a infraestrutura do ERP, servidores, infraestrutura de venda dos 
serviços SESI/SENAI, recursos para desenvolvimento das atividades dos gestores, links das 
unidades. Atendimento na capital: 8h para resolução. Atendimento no interior: 24h para 
resolução.  
 
B) Prioridade 1 (um): secretarias das unidades SESI/SENAI, folha de pagamento, contas a 
pagar e receber. Atendimento na capital: 10h para resolução. Atendimento no interior: 24h para 
resolução. 
 
C) Prioridade 2 (dois): todos os demais. Atendimento na capital: 24h para resolução. 
Atendimento no interior: 48h para resolução.  
 
Observação: o tempo de atendimento, nos casos em que seja necessária a aquisição de 
equipamentos, peças e/ou serviços, será dimensionado caso a caso e informado ao usuário.  

 
NÍVEL 3.3 - ÁREA DE SISTEMAS  
(Suporte técnico aos sistemas, liberação e bloqueios de acessos a sistemas, desenvolvimento de 
sistemas e novas rotinas, mapeamento de processos, banco de dados, desenvolvimento de relatórios, 
treinamentos)  

 
A) Prioridade 0 (zero): todas as atividades que envolvam clientes externos (contratos, 
faturamento, contas a receber), folha de pagamento e ponto. Tempos de atendimento: até 8h 
para analisar o chamado e definir o tempo de atendimento para o mesmo, informando ao 
usuário.  
 
B) Prioridade 1 (um): secretarias das unidades SESI/SENAI, contas a pagar, indicadores de 
produção para a CNI. Tempos de atendimento: até 12h para analisar o chamado e definir o 
tempo de atendimento para o mesmo, informando ao usuário.  
 
C) Prioridade 2 (dois): todos os demais. Tempos de atendimento: até 24h para analisar o 
chamado e definir o tempo de atendimento para o mesmo, informando ao usuário.  

 
Nível 4 - Fornecedor externo  
Os chamados que forem encaminhados para o nível 4, terão o seu tempo de solução definido em 
contratos específicos ou de acordo com cada atendimento.  

 
4.12. Todo chamado deve ser aberto através do Sistema SAT e as exceções por telefone (quando o 

usuário estiver totalmente impedido de utilizar o sistema). No chamado deve constar o Tipo de 
Chamado a Categoria e a Subcategoria, e detalhar o problema e/ou solicitação para facilitar o 
atendimento. O chamado deve ser aberto pelo próprio solicitante. 

4.13. As instalações de softwares nos laboratórios, para uso em curso, serão realizadas conforme o 
planejamento da programação de cursos. Nos casos de turmas extras, o chamado para a instalação 
do aplicativo, deverá ser aberto em 7 (sete) dias úteis antes do início do curso. 

4.14. Pedidos e solicitações feitas através de chamados técnicos podem ser indeferidos pela Área 
de TI ou pelo gestor da área solicitante, mediante análise detalhada de cada solicitação. Os chamados 
indeferidos serão cancelados pelo técnico. 
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4.15. Chamados que sejam abertos com um assunto ou demanda já existente em outro chamado, 
serão cancelados, permanecendo aberto apenas o 1º chamado. 

4.16. Quando a caixa de e-mail estiver próxima do limite máximo da cota estabelecida, o sistema 
enviará automaticamente mensagens de alerta, devendo o usuário da conta verificar seus e-mails, 
excluir os desnecessários e os que tiverem anexos com arquivos grandes. Caso isto não aconteça, 
assim que o volume de e-mails atingir o limite, o usuário não receberá e nem enviará novas 
mensagens, devendo efetuar a limpeza imediata de sua caixa de e-mail, para que a conta seja 
liberada.  

4.17.  Os valores das cotas dos e-mails são diferenciados por categorias, divididos em três tipos:  

1) Superintendentes e Diretores;  
2) Coordenadores, supervisores e gestores; 
3). Demais usuários. 
 O valor das cotas é variável de acordo com o espaço nos servidores, sendo definido pela Área 
GCTI.  

 
4.18. Após o retorno do técnico solicitando a validação do chamado ou fazendo algum 

questionamento necessário ao atendimento, o usuário terá até 5 (cinco) dias úteis para validar ou 
responder o mesmo. Se não houver nenhum retorno do usuário dentro do prazo definido, o chamado 
será automaticamente fechado. Os chamados fechados por falta de retorno do usuário não poderão 
ser avaliados pelo mesmo.  

4.19. A Área de Mercado deverá enviar para a Área GCTI o planejamento agregado e a 
programação trimestral dos cursos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, antes do início das 
turmas.  

4.20.  A Área GCP deverá informar a Área GCTI a relação de novos funcionários, para a criação da 
conta de rede e de e-mail, com antecedência mínima de 8 (oito) horas úteis. No caso dos 
desligamentos, sempre deverá informar a partir de quando o bloqueio deverá ser realizado.  

4.21.  A Área GCP deverá informar a Área GCTI todas as mudanças de status dos funcionários 
(férias, licenças, etc.), bem como mudanças/transferências de funcionários e/ou estagiários em cada 
setor. Cabe aos gestores de cada área solicitar bloqueio/acesso destes funcionários ao seu 
novo/antigo perfil.  

4.22. Nos chamados para a criação de acesso a sistemas deverá ser encaminhado a Área GCTI 
cópia do registro de treinamento no módulo/rotina ou sistema para o qual está sendo solicitado o 
referido acesso. Esse tipo de chamado somente deverá ser aberto pelo Gestor da área ou pessoa 
previamente designada por ele.  

4.23. Toda informação produzida no Sistema FIES/SESI/SENAI/IEL deverá ser armazenada nos 
servidores da Rede Corporativa. Exclusivamente para os locais onde não exista este recurso, as 
informações devem estar armazenadas na estação de trabalho (Unidades móveis, atividades de 
consultoria dentro de outras empresas, etc.).  

4.24. Nas situações que existam informações armazenadas nas estações de trabalho, é de 
responsabilidade do usuário efetuar backup das mesmas e manter as mídias (CD, DVD, Pen Drive, 
Disco Rígido, etc.), utilizadas para este fim, em local seguro contra danos e furtos.  
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4.25. Informações pessoais armazenadas nas estações de trabalho e nos servidores poderão ser 
apagadas sem aviso prévio, pois consideramos que todos os recursos de TI são para uso exclusivo 
profissional. 

4.26. Após a instalação de novos datashows nas unidades do SESI e SENAI, o técnico de Suporte 
da GCTI deverá analisar os seguintes itens: A distância do projetor deve ser apropriada ao tamanho da 
tela de projeção; O cabo de vídeo deve estar funcionando e a projeção deve estar alinhada com a tela. 
Caso algum destes itens não esteja em conformidade, o técnico deverá entrar em contato com a 
empresa prestadora do serviço solicitando os devidos ajustes. 

5.DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS: 
Usuário de informática: o Sistema FIES/SESI/SENAI/IEL considera como usuário de informática aqueles que 
utilizam sua rede de computadores, fazem uso de equipamentos de informática e seus softwares (sistemas, 
aplicativos ou programas), no desenvolvimento das suas atividades, podendo ser os seus empregados, 
estagiários, alunos, prestadores de serviços e as empresas cujos funcionários utilizam os recursos de 
informática do Sistema FIES/SESI/SENAI/IEL.  
 
Recurso de informática: entende-se como recurso de informática as Estações de Trabalho, Computadores 
(desktop), Computadores Móveis (Notebooks, Laptops, Tablets, Smartphones), Servidores de Rede, Rede de 
dados, Telefonia, Videoconferência, Conexão Internet, Correio Eletrônico, Sistemas e Aplicativos, Softwares, 
Dispositivos de Armazenamento (CD, DVD, Pen Drive, Disco Rígido, etc.) e outros recursos tecnológicos 
instalados para execução das atividades profissionais.  
 
Software: conjunto de informações lógicas ou programas em um computador.  
 
Equipamentos de informática: consiste em microcomputadores e seus periféricos (teclado, impressoras, 
monitores de vídeo, mouse, scanner, cd-rom, estabilizadores, dentre outros).  
 
Serviço de atendimento técnico (SAT): consiste em uma solicitação ou um chamado, visando atendimento 
técnico por parte da Área GCTI.  
 
Backup: cópia de segurança que contém a reprodução ou duplicação de um ou mais arquivos, guardada como 
reserva em casos de destruição ou inutilização dos arquivos originais.  
 
Suporte técnico: todos os atendimentos técnicos realizados pela Área GCTI aos usuários do Sistema 
FIES/SESI/SENAI/IEL. 
 
Atendimentos emergenciais: todos os atendimentos com prioridade 0 (zero). 
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ANEXO VI 
 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DO SISTEMA FIES 
 

1. APRESENTAÇÃO 

Este documento tem como objetivo orientar, disciplinar e normatizar a utilização dos recursos de Informática, 
incluindo os recursos de mobilidade que possam ser disponibilizados diretamente pelo Sistema FIES aos seus 
colaboradores ou que possam ser de propriedade particular dos mesmos, que permitam portabilidade, acesso 
e manuseio das informações da Empresa inclusive de forma remota. 

2. DOCUMENTAÇÃO DE BASE PARA REGULAMENTAÇÃO 

a) Constituição Federal 

b) Código Civil 

c) Código Penal 

d) Código de Defesa do Consumidor 

e) Estatuto da Criança e do Adolescente 

f) Consolidação das Leis do Trabalho 

g) Lei de Direitos Autorais 

h) Lei de Propriedade Industrial 

3. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / ADMINISTRAÇÃO  

a) O Sistema FIES considera como usuário de informática aqueles que utilizam sua rede de 
computadores, ou seja, os seus empregados, estagiários, alunos, prestadores de serviços e as 
empresas cujos funcionários utilizam os recursos de informática do Sistema FIES. 

b) Entende-se como recurso de informática as Estações de Trabalho, Computadores (desktop), 
Computadores Móveis (Notebooks, Laptops, Tablets, Smartphones), Servidores de Rede, Rede de 
dados, Telefonia, Videoconferência, Conexão Internet, Correio Eletrônico, Sistemas e Aplicativos, 
Softwares, Dispositivos de Armazenamento (CD, DVD, Pen Drive, Disco Rígido, etc.) e outros recursos 
tecnológicos instalados para execução das atividades profissionais. 

c) O Sistema FIES reserva para si o direito de monitorar e interferir no uso dos recursos de informática 
disponibilizados, com o propósito de verificar o cumprimento dos padrões e normas definidos nesta 
política. 

d) Quando houver qualquer indício do não cumprimento desta política a Gerência Compartilhada de 
Tecnologia da Informação (GCTI) deverá ser comunicada através do e-mail sat@fies.org.br. Cabe a 
GCTI investigar o incidente e executar as medidas técnicas cabíveis, passando para a Gerência 
Compartilhada de Pessoas (GCP) definir a ação que será realizada quando comprovado que ocorreu o 
descumprimento dos padrões e normas desta política. 
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e) Os recursos de informática, bem como toda informação neles gerada, adquirida, armazenada, 
processada e transmitida, são de propriedade do Sistema FIES.  

f) Os recursos de informática são disponibilizados aos usuários de informática como uma ferramenta de 
apoio às atividades profissionais e seu uso deve ser restrito às atividades relacionadas com os 
negócios e serviços do Sistema FIES. 

4. RESPONSABILIDADES DOS USUÁRIOS 

a) Instalar sempre que possível dispositivo antifurto tal como, travas especiais, etc., nos equipamentos 
móveis (Notebooks, Projetores, etc.) de propriedade ou sob a responsabilidade do Sistema FIES. 

b) Preservar toda informação importante para a Empresa armazenando-a nos servidores da Rede 
Corporativa. Exclusivamente para os locais onde não exista este recurso, as informações devem estar 
armazenadas na estação de trabalho (Unidades móveis, atividades de consultoria, etc.). 

c) Efetuar backup das informações armazenadas nas estações de trabalho que estão sob sua guarda e 
armazenar as mídias (CD, DVD, HD externo ou Pendrive), utilizadas para este fim, em local seguro 
contra danos e furtos.  

d) Realizar verificações frequentes nas respectivas Caixas Postais sob sua responsabilidade, eliminando 
arquivos e mensagens desnecessárias. Cabe ao usuário do correio eletrônico do Sistema FIES zelar 
pelas mensagens constantes em sua caixa de correio, pois não serão feitas recuperações de 
mensagens apagadas. 

e) Caberá ao usuário travar (Ctrl+Alt+Del e Enter) ou fazer o logout (Ctrl+Alt+Del, selecionar Logout ou 
Logoff e Enter) no seu Computador antes de ausentar-se do seu local de trabalho, bem como desligar 
o computador (CPU e Monitor) ao final da jornada de trabalho. 

f) Responsabilizar-se pela correta utilização e conservação dos recursos de informática do Sistema FIES, 
zelando pela correta aplicação dos procedimentos e normas constantes na política de utilização dos 
recursos de informática. 

g) Utilizar os recursos de informática disponibilizados pelo Sistema FIES exclusivamente para fins 
relacionados aos objetivos e interesses da Empresa.  

h) Solicitações de acesso aos sistemas informatizados e à rede de computadores do Sistema FIES 
devem ser realizadas através do Sistema SAT, exclusivamente pelo gestor da área ou por funcionário 
definido por ele previamente, de acordo com o procedimento P-GCTI-1.  

i) Utilizar somente softwares autorizados pela Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação 
instalados nas estações de trabalho, desde que existam as respectivas licenças de uso, pois como 
norma e princípio o Sistema FIES somente permite a utilização de softwares cujas licenças foram 
legalmente adquiridas. A utilização de softwares sem licença de uso é crime conforme Lei 9.609, de 19 
de fevereiro de 1998, resultando em multas e reclusão para o infrator que instalou e/ou está utilizando 
softwares de forma ilegal. 

j) Utilizar o espaço em disco disponibilizado nas estações de trabalho e nos servidores do Sistema FIES 
exclusivamente para armazenamento de arquivos contendo assuntos relacionados às atividades da 
Empresa.  
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k) Utilizar o serviço de internet disponibilizado pela Empresa para atividades profissionais relacionadas 
aos negócios e serviços do Sistema FIES.  

l) Utilizar adequadamente a internet, respeitando direitos autorais, regras de licenciamento de softwares, 
direitos de propriedade, privacidade e proteção de propriedade intelectual. 

m) Enviar mensagens (e-mail) somente para os destinatários que tenham real interesse ou necessidade 
da informação.  

n) Todas as solicitações a área de Tecnologia da Informação devem ser realizadas através do Sistema 
SAT, disponibilizado na Intranet, de acordo com as instruções contidas no P-GCTI-1. 

o) Utilizar papel de parede nos computadores, de acordo com padrão disponibilizado na Intranet da área 
de Tecnologia da Informação. 

p) Reportar ao Gestor da Área ou a Área de Tecnologia da Informação qualquer incidente que esteja em 
desacordo com essa Política de Segurança imediatamente. 

5. RESTRIÇÕES E PROIBIÇÕES 

5.1. ACESSOS A REDE DO SISTEMA FIES 

Aos usuários da Rede do Sistema FIES é vedado 

 Fornecer a senha de acesso à rede, sistemas, aplicativos e correio eletrônico para 
qualquer outra pessoa, usuário de informática do Sistema FIES ou não; 

 Burlar ou tentar burlar os dispositivos de segurança da rede e interferir nos serviços de 
qualquer outro usuário de informática; 

 Acessar rede, sistemas, aplicativos e correio eletrônico através de conta (Login) e senha 
de outro usuário de informática. 

É imprescindível como medida de segurança que, ao ausentar-se da sua estação de trabalho, 
bloquear a mesma. Essa medida visa que outros usuários ou pessoas externas não autorizadas, 
façam uso do computador, usando seu usuário, para atividades impróprias/não autorizadas.  

5.2. USO DE HARDWARE / SOFTWARE 

Aos usuários de hardware e software do Sistema FIES é vedado: 

 Conectar qualquer recurso de informática não autorizado pela Gerência Compartilhada de 
Tecnologia da Informação nas estações de trabalho. 

 Conectar qualquer equipamento (Computadores, Notebooks, Switches, Hubs, etc.) na Rede de 
Dados do Sistema FIES sem autorização da Gerência Compartilhada de Tecnologia da 
Informação. 

 Alterar a configuração padrão de hardware e software da estação de trabalho. 

 Violar os lacres dos microcomputadores. 

 Violar direitos autorais, particularmente sobre software, dados e publicações. 
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 Compartilhar diretórios (pastas) das estações de trabalho sem a utilização de senhas de 
proteção e definição dos usuários autorizados para acessarem o compartilhamento. 

 Utilizar e/ou instalar softwares não autorizados e/ou sem licença de uso nas estações de 
trabalho do Sistema FIES, tais como: 

o Jogos e softwares de entretenimento; 

o Softwares freewares e/ou sharewares que não interessem ao negócio da Empresa e 
que não sejam autorizados pela Gerência Compartilhada de Tecnologia da 
Informação; 

o Softwares desenvolvidos particularmente por um usuário de informática e não 
autorizados pela Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação; 

o Softwares distribuídos através de revistas ou obtidos via internet (download); 

o Cópias sem licença de softwares autorizados. 

5.3. USO DA INTERNET 

Aos usuários de Internet do Sistema FIES é vedado: 

 Acessar, visualizar, armazenar, divulgar e repassar qualquer site ou material de conteúdo ilícito, 
tais como racismo, pedofilia, pornografia ou de entretenimento, como arquivos de som e vídeo, 
salas de bate-papo (chat) e afins. 

 Utilizar os recursos de informática para fazer download ou distribuição (envio e recebimento) de 
quaisquer softwares sem a expressa autorização da Gerência Compartilhada de Tecnologia da 
Informação. 

 Efetuar upload (envio) de qualquer software licenciado ao Sistema FIES.  

 Efetuar upload (envio) de dados do Sistema FIES, sem a expressa autorização do Gestor da Área. 

 Acessar e propagar deliberadamente qualquer tipo de conteúdo malicioso, como vírus, worms, 
“cavalos de tróia” ou programas que permitam controle remoto de outros computadores, bem como 
spams de propagandas de quaisquer produtos ou assemelhados. 

 Utilizar ferramentas de troca de arquivos, serviços de troca de mensagens e Blogs, não 
autorizados pelo Gestor da Área, com a anuência da Área de TI, tais como Facebook, Twitter, 
MSN, Skype, Orkut e outros similares. 

 Alterar a configuração de segurança e conexão (proxy) do navegador internet (browser) definida 
como padrão pelo Sistema FIES.  

 Publicar qualquer tipo de informação da e/ou sobre o Sistema FIES nas redes sociais (Facebook, 
Twitter, etc.), sem a prévia autorização da Direção das entidades. 

5.4. USO DO CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) 

Aos usuários de informática do Sistema FIES é vedado: 
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 Enviar qualquer e-mail que possa causar danos ao Sistema FIES, tais como aqueles que: 

o Contenham informação confidencial e/ou reservada do Sistema FIES, de divulgação 
não autorizada; 

o Contenham quaisquer materiais de conteúdo ilícito: entretenimento, racismo, pedofilia 
e/ou pornografia, como arquivos de som, vídeo, jogos e afins; 

o Caracterizem-se como “correntes”, pela solicitação do seu reenvio a mais 
destinatários, independentemente do caráter, tipo, objetivo, etc.; 

o Contenham arquivos anexados, (por exemplo, “.exe”, “.dll” , “.bat”, entre outros), 
compactados ou não, que não sejam relacionados às atividades da Empresa; 

o Prejudiquem a imagem do Sistema FIES; 

o Provoquem assédio ou perturbação de outrem; 

o Veiculem propagandas políticas ou boatos; 

o Propaguem spams, vírus, worms ou “cavalos de tróia”. 

o Veiculem solicitações ou oferecimento de serviços ou bens particulares, tais como 
imóveis, veículos, vagas, entre outros. 

o Utilizar qualquer ferramenta para alterar informações no cabeçalho do remetente da 
mensagem. 

o Abrir e-mails cujo assunto e/ou remetente sejam de origem suspeita. 

o Executar arquivos anexados de origem suspeita, tais como “.exe”, “.com”, “.bat”, “.jpg”, 
entre outros. 

o Divulgar o e-mail fornecido pelo Sistema FIES, para recebimento de mensagens de 
entidades alheias aos interesses e/ou atividades da Empresa. 

6. CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CRÍTICAS 

As informações críticas geradas na instituição, estão mapeadas nos principais processos do Sistema FIES, 
discriminando os itens de controle das informações geradas e organizadas por procedimentos e instruções de 
serviço, que definem os seguintes controles: Coleta, Local, Arquivo, Indexação, Retenção, Disposição, Acesso 
e Responsável. 

7. POLITICA DE SENHAS 

a) As senhas devem conter no mínimo 7 caracteres: letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos 
como: !@#$%&*()., 

b) As senhas devem ser trocadas a cada 180 dias; 

c) As senhas não podem ser iguais as últimas 24 senhas já utilizadas pelo usuário; 
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d) A senha não pode conter caracteres repetidos e nem sequência de números, como por exemplo: 123 ou 
abc ou qwert; 

e) As senhas são pessoais e intransferíveis; 

f) Ao desconfiar que alguém sabe sua senha, mude-a imediatamente ou abra um chamado para o setor de TI 
solicitando que a sua senha seja resetada; 

g) Exemplo de senha forte: F4@7o8#5. 

 

8. ABRANGÊNCIA PARA FORNECEDORES 

A Política de Segurança da Informação do Sistema FIES é extensível a todos os fornecedores e/ou 
prestadores de serviço da instituição, levando em consideração a natureza de cada serviço prestado, onde os 
mesmos devem seguir as disposições da Política, bem como: 

 Manter sigilo sobre assuntos e atividades da Instituição e aos relacionados às rotinas de serviços; 

 Manter sigilo das informações que tiver acesso na realização de suas atividades de trabalho. 
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ANEXO VII 
 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 
 

1. DA INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 

 
Para fins do presente Acordo, são consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS, os documentos e informações 

transmitidos pelo Sistema FIES e recebidos pela LICITANTE através de seus diretores, sócios, 

administradores, empregados, prestadores de serviço, prepostos ou quaisquer representantes. Tais 

documentos e informações não se limitam, mas poderão constar de dados digitais, desenhos, relatórios, 

estudos, materiais, produtos, tecnologia, programas de computador, especificações, manuais, planos de 

negócio, informações financeiras, e outras informações submetidas oralmente, por escrito ou qualquer outro 

tipo de mídia. Adicionalmente, a expressão INFORMAÇÕES SIGILOSAS inclui toda informação que 

LICITANTE possa obter através da simples visita às instalações do Sistema FIES 

 

2. DOS LIMITES DA CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 

 
Para fins do presente Acordo, não serão consideradas INFORMAÇÕES SIGILOSAS as que: 
2.1 são ou tornaram-se públicas sem ter havido a violação deste Acordo pela LICITANTE; 
2.2 eram conhecidas pela LICITANTE, comprovadas por registros escritos em posse da mesma, antes do 
recebimento delas pelo Sistema FIES; 
2.3 foram desenvolvidas pela LICITANTE sem o uso de quaisquer INFORMAÇÕES SIGILOSAS; 
2.4 venham a ser reveladas pela LICITANTE quando obrigada por qualquer entidade governamental 
jurisdicionalmente competente; 

2.4.1 tão logo inquirida a revelar as informações, a LICITANTE deverá informar imediatamente, por 
escrito, o Sistema FIES, para que este requera medida cautelar ou outro recurso legal apropriado; 
2.4.2 a LICITANTE deverá revelar tão somente as informações que forem legalmente exigidas; 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE 

 
Consiste nas obrigações da LICITANTE: 
3.1 garantir que as Informações Confidenciais serão utilizadas apenas para os propósitos da Vistoria Técnica, 
e que serão divulgadas apenas para seus diretores, sócios, administradores, empregados, prestadores de 
serviço, prepostos ou quaisquer representantes, respeitando o princípio do privilégio mínimo; 
3.2 não divulgar, publicar, ou de qualquer forma revelar qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA recebida através 
da SISTEMA FIES para qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sem prévia 
autorização escrita do SISTEMA FIES; 
3.3 garantir que qualquer INFORMAÇÃO SIGILOSA fornecida por meio tangível não deve ser duplicada pela 
LICITANTE exceto para os propósitos descritos neste acordo; 
3.4 a pedido da SISTEMA FIES, retornar a ele todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS recebidas de forma 
escrita ou tangível, incluindo cópias, reproduções ou outra mídia contendo tais informações, dentro de um 
período máximo de 10 (dez) dias após o pedido; 

3.4.1 como opção para LICITANTE, em comum acordo com o SISTEMA FIES, quaisquer documentos 
ou outras mídias possuídas pela LICITANTE contendo INFORMAÇÕES SIGILOSAS podem ser 
destruídas por ela; 

3.4.1.1 a destruição de documentos em papel deverá seguir recomendação da norma DIN 
32757-1: 4, ou seja, destruição do papel em partículas de, no mínimo, 2 x 15mm; 
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3.4.1.2 a destruição de documentos em formato digital deverá seguir a norma DoD 5220.22-M 
(ECE) ou o método descrito por Peter Gutmman no artigo “Secure Deletion of Data From 
Magnetic and Solid-State Memory” ou através da utilização de desmagnetizadores 
(degausser); 
3.4.1.3 a destruição das INFORMAÇÕES SIGILOSAS que não estiverem nos formatos 
descritos nos itens 3.4.1.1 e 3.4.1.2 deverá ser previamente acordada entre o SISTEMA FIES 
e a LICITANTE; 
3.4.1.4 a LICITANTE deverá fornecer ao SISTEMA FIES certificado com respeito à destruição, 
confirmando quais as informações que foram destruídas e os métodos utilizados, dentro de um 
prazo máximo de 10 (dez) dias; 

3.5 A LICITANTE deverá dar ciência deste acordo a todos seus sócios, empregados, prestadores de serviço, 
prepostos ou quaisquer representantes que participarão do processo licitatório e, será responsável 
solidariamente por eventuais descumprimentos das cláusulas aqui descritas. 
 

4. DA PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS 

 
4.1 a LICITANTE concorda que todas as INFORMAÇÕES SIGILOSAS permanecem como propriedade do 
SISTEMA FIES e que este pode utilizá-las para qualquer propósito sem nenhuma obrigação com ela; 
4.2 a LICITANTE concorda ter ciência de que este acordo ou qualquer INFORMAÇÕES SIGILOSAS entregues 
pela SISTEMA FIES a ela, não poderá ser interpretado como concessão a qualquer direito ou licença relativa à 
propriedade intelectual (marcas, patentes, copyrights e segredos profissionais) à LICITANTE;  
4.3 a LICITANTE concorda que todos os resultados dos trabalhos prestados por ela ao SISTEMA FIES, 
inclusive os decorrentes de especificações técnicas, desenhos, criações ou aspectos particulares dos serviços 
prestados, são reconhecidos, irrestritamente, neste ato, como de exclusiva propriedade da SISTEMA FIES, 
não podendo a LICITANTE reivindicar qualquer direito inerente à propriedade intelectual; 
 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO DA SISTEMA FIES 

 
5.1 a LICITANTE declara que recebeu cópia e está ciente da Política de Segurança da Informação do 
SISTEMA FIES; 
5.2 a LICITANTE declara que seguirá todas as políticas, normas e procedimentos de segurança da informação 
definidos e/ou seguidos pelo SISTEMA FIES; 
 

6. DO PRAZO DE VALIDADE DO ACORDO 

 
As obrigações tratadas neste acordo subsistirão permanentemente, mesmo após a conclusão dos serviços ou 
até que o SISTEMA FIES comunique expressa e inequivocadamente, por escrito, à LICITANTE, que as 
informações já não são mais sigilosas. 
 

7. DAS PENALIDADES 

 
Qualquer divulgação de dados, materiais, desenhos ou informações, obtidos em razão dos serviços pela 
LICITANTE, ou prepostos e seus funcionários, sem a respectiva autorização prévia, expressa e escrita do 
SISTEMA FIES, implicará na obrigatoriedade de LICITANTE ressarcir as perdas e danos experimentados pelo 
SISTEMA FIES, sem prejuízo das penalidades civis e criminais previstas em lei. 

 
 



 
 

FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe 

SESI 
Serviço Social da 
Indústria 

SENAI 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial 

Departamento 
Regional de 
Sergipe 

Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

 

Tel.: (79) 3226-7402 – Aracaju – Sergipe – CEP 49081-015 – http://www.se.sesi.org.br 

ANEXO VIII 
 

TERMO DE SIGILO 
 
 

Eu, _____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n. 
____________________, expedida pela ____________ e do Cadastro de Pessoa Física, CPF/MF sob o n. 
________________, declaro que: 
 

- Li e tenho ciência de todos os termos da Política de Segurança da Informação do Sistema 
FIES e seus documentos integrantes; 
 
- Li e tenho ciência de todos os termos do Acordo de Confidencialidade de Informação firmado 
entre a _____________________________ e o SESI decorrente do Contrato nº ___________ 
e o SENAI decorrente do Contrato nº ___________; 
 
- Todos os dados e informações recebidos do SESI, em relação ao Contrato nº 
______________________, e do SENAI firmado em relação ao Contrato nº 
______________________, deverão ser mantidos em sigilo e serão utilizados exclusivamente 
para a execução do mesmo; 
 
- Tenho ciência que todos os recursos disponibilizados para mim pelo SESI e SENAI deverão 
ser utilizados apenas para fins de execução dos serviços estabelecidos no Contrato 
nº____________ e Contrato nº____________e que todos os dados armazenados, transmitidos 
ou recebidos pelos recursos computacionais disponibilizados podem ser monitorados sem 
aviso prévio; 

 
 
Local e data 
 
 
 
_______________________________________ 
Representante da Contratada 
Carimbo e Assinatura 
 
 
 
_______________________________________ 
Prestador de Serviço 
Assinatura e CPF do Prestador de Serviço 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE 
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 
SESI, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO 
REGIONAL DE SERGIPE E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 
Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.789.474/0001-52, com sede e foro na Av. 
Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, CEP: 49081-015, neste 
ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira, portador do 
CPF n.º 016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa 
Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato representado pelo(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) 
XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme Proposta da CONTRATADA mediante CONCORRÊNCIA Nº 21/2019 
– SESI/SENAI e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI além das cláusulas e condições a seguir 
aduzidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de suporte técnico em informática, 

incluindo manutenção corretiva e preventiva, em todas as Unidades do SESI-DR/SE, nos municípios de 

Aracaju/SE, Estância/SE, Itabaiana/SE e Santa Rosa de Lima/SE, conforme tabela do Item 3.1 e Anexos 

deste instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas nos Anexos deste 

contrato. 

 

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir a prestação do serviço objeto deste 

contrato são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 

armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  

 

2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 

 

2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 

inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 

encaminhados pela Contratante, são: 
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2.3. O serviço deverá atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexos 

deste contrato. Se a licitante prestar serviços a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SESI-

DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

2.4. Os serviços mesmo que executados ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 

que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 

utilização. 

 

2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não prestação dos serviços após o vencimento do 

prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 

assim reconhecidos por parte do SESI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 

através de ofício, devidamente protocolado na sede do SESI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes 

do vencimento do prazo. 

 

2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões de quantitativo que, a critério do SESI-DR/SE, se façam necessários nos serviços objeto deste 

contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SESI-

DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de acordo com o disposto no Anexo I deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O valor global estimado do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será 

pago mensalmente de acordo com os serviços prestados, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR    

TOTAL (R$) 

1 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MENSAL (VALOR FIXO) ME 12    

2 
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - HORAS EXTRAS (VALOR 

SOB DEMANDA) 
H 120    

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$):  

      
OBS:  Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$). 

      LEGENDA: 

ME - Mês 

    H - Hora 
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3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada mês de serviço prestado e entregá-la na GCTI – 

Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 

prestação do serviço. 

 

3.2.1.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 

mesmo mês. 

 

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 

dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 

 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 

e Conta Corrente da contratada para quitação, ser acompanhada dos comprovantes de pagamento das 

obrigações perante os técnicos a disposição da Contratante, e também acompanhada dos documentos de 

regularidade fiscal, conforme segue: 

 

3.4.1. Relação das obrigações perante os terceirizados: 

 

a) GFIP; 

b) Guia de INSS com quitação; 

c) Guia de FGTS com quitação; 

d) Contracheques assinados com comprovante de quitação; 

e) Relação de vale transporte com comprovante de quitação; 

f) Relação de ticket alimentação com comprovante de quitação; 

g) Aviso e recibo de férias com comprovante de quitação. 

 

3.4.2. Relação dos documentos de regularidade fiscal: 

 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões; 

c) Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica. 

 

3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 

do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas. 

 

3.7. O SESI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 

existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 
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3.8. O SESI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e indenizações 

devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 

 

3.9. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 

ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 12 (doze) meses, com início em 

XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX,  podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e 

a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SESI. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

 

5.1. O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará a CONTRATADA a multa de acordo com o que 

consta no Anexo I deste contrato. 

 

5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SESI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 

aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SESI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SESI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SESI 

(SENAI e FIES)  pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 

  

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 

contrato;  

 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SESI (SENAI e FIES), enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  
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a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SESI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 

 

5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 

 

5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SESI, facultada 

a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

 

5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SESI-DR/SE 

de rescindir o contrato por culpa da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SESI-DR/SE o direito de rescindir o 

contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 

pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação do serviço. 

 

6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 

 

6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 

 

6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 

com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 

 

6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 

 

6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SESI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 

realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 

concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 

 

6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
7.1. A garantia pela execução dos serviços será feita através de caução de 5% (cinco por cento) do valor 

deste contrato.  

 

7.1.1. No ato de assinatura desse instrumento deverá a contratada já ter recolhido, a título de caução inicial 

para garantia dos serviços, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em até 3 

(três) dias úteis contados a partir da data de recebimento do Termo de Homologação e Adjudicação, sob 

pena de descumprimento total das obrigações, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI. 

 

7.2. A caução inicial responderá pela perfeita execução dos serviços. 

 

7.3. A caução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também de todas as multas que 

porventura venham a ser impostas à Contratada. 

 

7.4. A caução poderá ser utilizada ao final da vigência do contrato para o pagamento de verbas rescisórias. 

 

7.5. Havendo aditivos contratuais que aumentem o valor contratado, a caução deverá ser complementada de 

forma que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor atualizado. 

 

7.6. A importância correspondente à caução inicial, somente poderá ser devolvida após o término da vigência 

contratual, devidamente autorizada pela administração Regional do SESI-DR/SE, considerando as deduções 

que possam ter ocorrido durante a vigência do mesmo de conhecimento da Contratada. 

 

7.7. No caso de rescisão do Contrato em face do descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 

Contratada, não serão devolvidas a caução e seus reforços, que serão considerados apropriados pelo SESI-

DR/SE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

8.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 

combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 

moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 

sustação imediata de qualquer desembolso.  

 

CLÁUSULA NONA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas 

seguintes contas: 
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SESI-DR/SE 

Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SESI-DR/SE 

Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SESI-DR/SE 

Conta Orçamentária: 3.101060400402

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  

 

10.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 

questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas a seguir. 

 

 

 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 
 
 
 
____________________________________                                    ___________________________________ 
                 (Representante Legal)                          Eduardo Prado de Oliveira  
                      (CONTRATADA)                               Diretor Regional do   
                                                             SESI-DR/SE        
 
 
TESTEMUNHA:                                                                       TESTEMUNHA: 
CPF:                                                                                         CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 
 
 
  

INCLUIR O ANEXO I DO EDITAL 
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ANEXO II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

RELAÇÃO DAS UNIDADES E ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO 
 

As Unidades e endereço de atendimento são: 
 

1. Centro Administrativo Augusto Franco – Departamento Regional – SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE 
 

2. SESI – Cat. Paulo Figueiredo Barreto 
Rua do Pompeu, nº 145, Bairro Centro, Estância – SE 
 

3. SESI – Escola João Batista Rocha – Estância 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE 
 

4. SESI – Centro de Saúde "Maria Virginia Leite Franco" 
Rua Jane Bonfim, s/nº, Bairro Santos Dumont, Aracaju – SE 
 

5. SESI – Escola de Ensino Fundamental "Roberto Simonsen" 
Rua Pará, s/nº, Bairro 18 do Forte, Aracaju – SE 
 

6. SESI – Complexo Desportivo Idalito Oliveira 
Rua João Ávila Neto, s/nº, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE 
 

7. SESI – Ginásio de Esportes Augusto Franco/SESINHO 
Av. Caçula Barreto, nº 401, Bairro Farolândia, Aracaju – SE 

 
8. SESI – Clube do Trabalhador/SESINHO 

Av. Simeão Sobral, s/nº, bairro Industrial, Aracaju – SE 
 

9. SESI – Centro de Educação do Ensino Fundamental e Médio – CEFEM 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE 
 

10. SESI – Ginásio de Esportes de Itabaiana 
Rua Pedro Diniz Gonçalves, s/nº, Bairro Serrano, Itabaiana – SE 

 
11. SESI – Creche Santa Rosa e Indústria do Conhecimento 

Av. Filadelfo Alves de Lima, s/nº, Bairro Centro, Santa Rosa de Lima – SE 
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ANEXO III DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS VIGENTES 
 
 
 

INCLUIR O ANEXO III DO EDITAL 
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ANEXO IV DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

PROCEDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA CONTRATADA 
 
 
 

INCLUIR O ANEXO V DO EDITAL 
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ANEXO V DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 

INCLUIR O ANEXO VI DO EDITAL 
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ANEXO VI DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SESI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 
 
 

INCLUIR O ANEXO VII DO EDITAL 
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ANEXO X 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CONTRATO Nº XX/XXXX FIRMADO ENTRE O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE E 
A EMPRESA XXXXXXXXXXXX. 

 

Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, Departamento Regional de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.795.415/0001-97, 
com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Ed. “Albano Franco”, Bairro Capucho, Aracaju/SE, 
CEP: 49081-015, neste ato denominado CONTRATANTE, representado neste ato pelo Sr. Eduardo Prado de 
Oliveira, portador do CPF n.º 016.045.895-15, como Presidente do Conselho Regional do SENAI-DR/SE, e 
pelo Sr. Paulo Sérgio de Andrade Bergamini, portador do CPF n.º 011.102.038-70, como Diretor Regional do 
SENAI-DR/SE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede no(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Telefone (XX) XXXX-XXXX neste ato 
representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador(a) do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e 
domiciliado(a) XXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, celebram entre si o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme Proposta da CONTRATADA mediante 
CONCORRÊNCIA Nº 21/2019 – SESI/SENAI e pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI além 
das cláusulas e condições a seguir aduzidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 
1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de suporte técnico em informática, 

incluindo manutenção corretiva e preventiva, em todas as Unidades do SENAI-DR/SE, nos municípios 

de Aracaju/SE e Estância/SE, conforme tabela do Item 3.1 e Anexos deste instrumento.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1. Os serviços deverão ser executados de acordo com as condições estabelecidas nos Anexos deste 

contrato. 

 

2.1.1. Todos os custos diretos e indiretos necessários para garantir a prestação do serviço objeto deste 

contrato são de responsabilidade da Contratada, como também todos os custos de aquisição, transporte, 

armazenamento ou utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.  

 

2.1.2. A Contratada responderá por quaisquer danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do contrato. 

 

2.2. Os 3 (três) endereços de correio eletrônico, para fins de recebimento de todo e qualquer documento, 

inclusive Pedidos de Compras, que serão considerados recebidos, para todos os fins de direito, após serem 

encaminhados pela Contratante, são: 
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 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

2.3. O serviço deverá atender rigorosamente às especificações constantes na tabela do Item 3.1 e Anexos 

deste contrato. Se a licitante prestar serviços a ela adjudicados, com especificações diferentes, o SENAI-

DR/SE os recusará e os colocará à disposição da contratada para substituição. 

 

2.4. Os serviços mesmo que executados ficarão sujeitos à reparação ou substituição pela contratada, desde 

que comprovada a existência de defeito, cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua 

utilização. 

 

2.5. Será considerada como recusa formal do fornecedor a não prestação dos serviços após o vencimento do 

prazo estabelecido, salvo motivo de força maior, caso fortuito ou situações comprovadamente imprevisíveis, 

assim reconhecidos por parte do SENAI-DR/SE mediante justificativa por escrito apresentado pela contratada, 

através de ofício, devidamente protocolado na sede do SENAI-DR/SE, na área de Gestão de Contratos, antes 

do vencimento do prazo. 

 

2.6. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões de quantitativo que, a critério do SENAI-DR/SE, se façam necessários nos serviços objeto deste 

contrato, até o limite estabelecido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

2.7. Por atrasos decorrentes da inobservância dos compromissos assumidos, não reconhecidos pelo SENAI-

DR/SE como justificados, aplicar-se-á a multa de acordo com o disposto no Anexo I deste contrato. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO  

 

3.1. O valor global estimado do contrato é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), e será 

pago mensalmente de acordo com os serviços prestados, conforme tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 

VALOR    

TOTAL (R$) 

1 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - MENSAL (VALOR FIXO) ME 12    

2 
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA - HORAS EXTRAS (VALOR 

SOB DEMANDA) 
H 120    

VALOR GLOBAL ESTIMADO (R$):  

      
OBS:  Os preços da tabela acima devem ser apresentados em Reais (R$). 

      LEGENDA: 

ME - Mês 

    H - Hora 
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3.2. A Contratada deverá emitir uma Nota Fiscal para cada mês de serviço prestado e entregá-la na GCTI – 

Gerência Compartilhada de Tecnologia da Informação, até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da 

prestação do serviço. 

 

3.2.1.  Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas entre o dia 21 (vinte um) e o último dia do 

mesmo mês. 

 

3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais solicitados e/ou execução 

dos serviços e de conferida e atestada a fatura pelo setor competente. 

 

3.4. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter referência ao presente contrato, Razão Social, CNPJ, Banco, Agência 

e Conta Corrente da contratada para quitação, ser acompanhada dos comprovantes de pagamento das 

obrigações perante os técnicos a disposição da Contratante, e também acompanhada dos documentos de 

regularidade fiscal, conforme segue: 

 

3.4.1. Relação das obrigações perante os terceirizados: 

 

a) GFIP; 

b) Guia de INSS com quitação; 

c) Guia de FGTS com quitação; 

d) Contracheques assinados com comprovante de quitação; 

e) Relação de vale transporte com comprovante de quitação; 

f) Relação de ticket alimentação com comprovante de quitação; 

g) Aviso e recibo de férias com comprovante de quitação. 

 

3.4.2. Relação dos documentos de regularidade fiscal: 

 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (PGFN) e Previdência Social (INSS), através da 

respectiva certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal; 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através das respectivas Certidões; 

c) Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 

Econômica Federal;  

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica. 

 

3.5. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 

contados da data de sua emissão. 

 

3.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido será atualizado financeiramente, até a data 

do efetivo pagamento, tendo como base o INPC da Fundação Getúlio Vargas. 

 

3.7. O SENAI-DR/SE se reserva no direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, verificar a 

existência de situações contrárias ao proposto, aceito e contratado. 
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3.8. O SENAI-DR/SE poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a multas e 

indenizações devidas pela Contratada nos termos deste contrato. 

 

3.9. Havendo necessidade de reajuste de preço fixado, a Contratada poderá solicitar com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, desde que justificado, o qual deverá ser analisado pela Direção Regional, podendo 

ou não ser aprovado. Durante essa solicitação os preços praticados vigentes deverão ser mantidos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA  

 

4.1. O prazo de vigência do presente instrumento contratual é de 12 (doze) meses, com início em 

XX/XX/XXXX e término em XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado sucessivamente mediante Termo Aditivo e 

a critério das partes, conforme Regulamento de Contratos e Licitações do SENAI. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

 

5.1. O atraso injustificado na prestação do serviço sujeitará a CONTRATADA a multa de acordo com o que 

consta no Anexo I deste contrato. 

 

5.2. A multa a que se refere o item acima não impede que o SENAI-DR/SE rescinda unilateralmente o ato e 

aplique outras sanções previstas no art. 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI. 

 

5.3. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o SENAI-DR/SE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 

(ao) CONTRATADA (O) as seguintes sanções: 

 

I - Advertência desde que a Contratada tenha sido comunicada por escrito, através de ofício da Contratante, 

sobre a existência de falhas, devidamente registradas pelo SENAI-DR/SE, sem, contudo, ter adotado as 

providências pertinentes, no prazo estipulado pela Contratante; 

 

II - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de falta ou irregularidade 

considerada grave ou após a segunda advertência por escrito;  

 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com as entidades do SENAI 

(SESI e FIES)  pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, nos seguintes casos, dentre outros: 

  

a) Na execução insatisfatória do objeto do Contrato;  

 

b) Se a Contratada apresentar documento falso ou falsificado no todo ou em parte, durante a execução do 

contrato;  

 

 IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as entidades do SENAI (SESI e FIES), enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o a 

autoridade competente, nos seguintes casos, dentre outros:  
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a) quando a Contratada tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meio doloso, fraude fiscal no 

recolhimento de qualquer tributo; 

 

b) quando a Contratada demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar e contratar com as 

entidades do SENAI em virtude de atos ilícitos praticados; 

 

c) quando a Contratada praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos do contrato. 

 

5.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II; 

 

5.5. A sanção estabelecida no inciso IV deste contrato será aplicada pela Diretoria Regional do SENAI, 

facultada a defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

 

5.6. Além dos casos já definidos neste instrumento a aplicação de 2 (duas) multas dará direito ao SENAI-

DR/SE de rescindir o contrato por culpa da Contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 

6.1. O inadimplemento das cláusulas dispostas neste instrumento dará ao SENAI-DR/SE o direito de rescindir 

o contrato, independentemente de prévia interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo ainda a Contratada 

pelas penalidades e pelas perdas e danos decorrentes, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou força 

maior, devidamente comprovadas e impeditivas da prestação do serviço. 

 

6.2. Ficará também rescindido o presente Contrato nos seguintes casos: 

 

6.2.1. Falência ou liquidação da Contratada; 

 

6.2.2. Concordata ou incorporação da Contratada a outra firma ou empresa, ou ainda, fusão da Contratada 

com outra firma ou empresa, sem prévia concordância do Contratante; 

 

6.2.3. Cessão do Contrato ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia autorização do Contratante. 

 

6.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo e serão precedidos 

de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

6.4. Na hipótese de se concretizar a rescisão contratual, poderá o SENAI-DR/SE, a seu exclusivo critério, 

realizar nova Licitação, ou contratar os proponentes classificados em colocação subsequente, desde que estes 

concordem em fornecer nas mesmas condições do Licitante vencedor. 

 

6.5. Fica assegurado desde já o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerentes.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
7.1. A garantia pela execução dos serviços será feita através de caução de 5% (cinco por cento) do valor 

deste contrato.  

 

7.1.1. No ato de assinatura desse instrumento deverá a contratada já ter recolhido, a título de caução inicial 

para garantia dos serviços, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em até 3 

(três) dias úteis contados a partir da data de recebimento do Termo de Homologação e Adjudicação, sob 

pena de descumprimento total das obrigações, de acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI. 

 

7.2. A caução inicial responderá pela perfeita execução dos serviços. 

 

7.3. A caução responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também de todas as multas que 

porventura venham a ser impostas à Contratada. 

 

7.4. A caução poderá ser utilizada ao final da vigência do contrato para o pagamento de verbas rescisórias. 

 

7.5. Havendo aditivos contratuais que aumentem o valor contratado, a caução deverá ser complementada de 

forma que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor atualizado. 

 

7.6. A importância correspondente à caução inicial, somente poderá ser devolvida após o término da vigência 

contratual, devidamente autorizada pela administração Regional do SENAI-DR/SE, considerando as deduções 

que possam ter ocorrido durante a vigência do mesmo de conhecimento da Contratada. 

 

7.7. No caso de rescisão do Contrato em face do descumprimento das cláusulas contratuais por parte da 

Contratada, não serão devolvidas a caução e seus reforços, que serão considerados apropriados pelo SENAI-

DR/SE. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

8.1. A Contratada deverá cumprir, durante a vigência deste contrato, o disposto na legislação aplicável ao 

combate do trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho adolescente (salvo na condição de aprendiz), assédio 

moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, sob pena de vencimento antecipado do contrato com a 

sustação imediata de qualquer desembolso.  

 

CLÁUSULA NONA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. As despesas decorrentes do objeto deste contrato serão custeadas com os recursos consignados nas 

seguintes contas: 
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SENAI-DR/SE 

Centro de Custo e Item Contábil: rateado entre as Unidades do SENAI-DR/SE 

Classe de Valor: de acordo com cada Unidade do SENAI-DR/SE 

Conta Orçamentária: 31010604006

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO  

 

10.1. Elegem as partes, o foro da Cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe para dirimir as dúvidas e/ou 

questões oriundas da interpretação e execução do presente Contrato. 

 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na 

presença das testemunhas a seguir. 

 

 

 

Aracaju – SE, XX de XXXXXXXXXX de XXXX. 

 

 

 

____________________________________                     ___________________________________ 
       Paulo Sergio de Andrade Bergamini      Eduardo Prado de Oliveira 
                    Diretor Regional do                            Presidente do Conselho Regional do  
                        SENAI-DR/SE                                        SENAI-DR/SE       
 
 
 

____________________________________ 
(Representante Legal)  

(CONTRATADA) 
 

 

TESTEMUNHA:                                                               TESTEMUNHA: 
CPF:        CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 
 
 
  

INCLUIR O ANEXO I DO EDITAL 
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ANEXO II DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

RELAÇÃO DAS UNIDADES E ENDEREÇOS PARA ATENDIMENTO 
 

As Unidades e endereço de atendimento são: 
 

1. Centro Administrativo Augusto Franco – Departamento Regional – SE 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, nº 826, Edf. Albano Franco, Bairro Capucho, Aracaju – SE 
 

2. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Coelho e Campos – CETCC 
Rua Própria, nº 201, Bairro Centro, Aracaju – SE 

 
3. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco – Aracaju – CETAF-AJU 

Av. Tancredo Neves, nº 2001, Bairro Inácio Barbosa, Aracaju – SE 
 

4. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Integrado da Construção Civil – CETICC 
Av. Tancredo Neves, nº 5600, Bairro América, Aracaju – SE 
 

5. SENAI – Centro de Educação e Tecnologia Albano Franco – Estância – CETAF-EST 
Rua Raimundo Silveira Souza, nº 512, Bairro Centro, Estância – SE 
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ANEXO III DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

CATÁLOGO DE SERVIÇOS VIGENTES 
 
 
 

INCLUIR O ANEXO III DO EDITAL 
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ANEXO IV DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

PROCEDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DA CONTRATADA 
 
 
 

INCLUIR O ANEXO V DO EDITAL 
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ANEXO V DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
 

INCLUIR O ANEXO VI DO EDITAL 
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ANEXO VI DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI-DR/SE Nº. XX/XXXX 
 

ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE DE INFORMAÇÃO 
 
 

INCLUIR O ANEXO VII DO EDITAL 
 

  
 


