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SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  

 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
LICITAÇÃO 

____________________________________________________________ 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2015 

 

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, s/n, Casa da Indústria, Edifício Albano Franco, Bairro Capucho, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, instituída pela Portaria SUCORP n.º 005/2013 de 18 de novembro de 2013, 

torna público através de aviso publicado em jornal que fará credenciamentos nas áreas de televisão, jornal, 

rádio, outdoor e busdoor. Essas mídias tem como foco principal a divulgação institucional e fixação da marca 

SESI nas áreas de lazer, saúde, segurança, responsabilidade social e educação, e da marca SENAI na área 

de formação técnica para atendimento à indústria no campo de formação prática dos alunos. 

 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento convocatório tem por objeto o credenciamento de empresas nas áreas de 
televisão, jornal, rádio, outdoor e busdoor. Essas mídias tem como foco principal a divulgação institucional 
e fixação da marca SESI nas áreas de lazer, saúde, segurança, responsabilidade social e educação, e da 
marca SENAI na área de formação técnica para atendimento à indústria no campo de formação prática dos 
alunos. 
 
2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar do presente credenciamento todas as empresas que atuem no ramo pertinente ao 

objeto, desde que satisfaçam todas as condições estabelecidas no presente Edital, assim como no Dossiê de 

Credenciamento disposto em anexo, como também o Protocolo de Entrega dos demais documentos 

pertinentes a este credenciamento. 

 

2.2. Será vedada a participação de empresas que: 

 

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

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (IEL, SENAI, SESI); 
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2.2.2. Estejam impedidas de licitar e contratar com as entidades da CNI (Federações, IEL, SENAI, SESI); 

 

2.2.3. Apresentem-se associadas ou em consórcio. 

 

3 - DA DOCUMENTAÇÃO 
  

3.1. A Documentação destinada a comprovar que o (a) proponente está habilitado (a) para participar do 

credenciamento, consistirá de: 

 

3.1.1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e última alteração, 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 deste credenciamento. No 

caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores;  

 

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

 

3.1.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da respectiva Certidão; 

 

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

Econômica Federal;  

 

3.1.5. Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS); 

 

3.1.6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 

pessoa jurídica; 

 

3.1.7. A prova de certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretária da 

Receita Federal, deverá ser acompanhada da Certidão Negativa Quanto da Divida Ativa da União; 

 

3.1.8. Cópia de Carteira de Identidade e CPF, autenticadas, de pelo menos um dos sócios da empresa. No 

caso de sociedades anônimas, anexar documentos da eleição de seus atuais administradores. 

 

Parágrafo único - É obrigação das empresas credenciadas manterem-se, durante a vigência do Contrato de 

Credenciamento, em compatibilidade com as obrigações assumidas. 

 

3.2. As certidões que não constem prazo de validade serão consideradas válidas por 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão. 
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4 – DA REMUNERAÇÃO 

 

4.1. A remuneração a ser praticada será aquela já estabelecida pelo SESI/SENAI-DR/SE, apresentada na 

tabela disposta no Anexo III deste instrumento. 

 
4.1.3. 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. 
 

4.2. O prazo do credenciamento será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado mediante termo aditivo, em 

comum acordo das partes. 

 

5 - JULGAMENTO 

 

5.1. A documentação pertinente ao credenciamento deverá ser entregue no Setor de Contratos da Sede do 

SESI/SENAI, com endereço na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Casa da Indústria, Edifício Albano 

Franco, Bairro Capucho, de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 07 às 12 horas e das 13 às 16 horas, 

para julgamento quanto ao atendimento às exigências definidas neste edital e no Dossiê de Credenciamento. 

 

6 - DO TERMO CONTRATUAL 

 

6.1. As obrigações decorrentes do credenciamento serão instrumentalizadas através de Contrato de 

Credenciamento, conforme minutas apresentadas nos Anexos IV e V deste edital. 

 

6.2. As obrigações decorrentes deste credenciamento, as cláusulas e condições definidas no presente Edital e 

no Dossiê de Credenciamento serão consideradas como parte integrante do Contrato, obrigando-se a empresa 

credenciada pela sua integral observância até que se finde a relação jurídica celebrada.    

 

6.3. O pagamento efetuado à credenciada não a isentará de suas obrigações e responsabilidades vinculadas 
aos serviços executados, especialmente aquela relacionada com a qualidade dos mesmos. 
 

7 - DO CANCELAMENTO DO CREDENCIAMENTO 

 

7.1. Fica reservado à Direção Regional do SESI/SENAI-DR/SE o direito de anular total ou parcialmente o 

credenciamento firmado. 

 

8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. 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.  
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8.2. 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. 

 

8.3. Faz parte deste instrumento convocatório: 

 

a) ANEXO I – DOSSIÊ DE CREDENCIAMENTO 

b) ANEXO II – PROTOCOLO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

c) ANEXO III – TABELA DE REMUNERAÇÃO 

d) ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DO SESI-DR/SE 

e) ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DO SENAI-DR/SE 

 

 

 

Aracaju - SE, 09 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

_______________________________________ 
ANTÔNIO CABRAL NETO 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Instituído pela Portaria n.º 005/2013 SUCORP 

de 18 de novembro de 2013. 
 

 
 

 

_______________________________________            _______________________________________ 
  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 2011 
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ANEXO I 

 

DOSSIÊ DE CREDENCIAMENTO 

 

NORMAS DE CREDENCIAMENTO 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social da Indústria e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Departamento Regional de 

Sergipe, para divulgação institucional na mídia e a fixação da marca SESI nas áreas de lazer, saúde, 

segurança, responsabilidade social e educação, e da marca SENAI na área de formação técnica para 

atendimento à indústria no campo de formação prática dos alunos. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

Definir os serviços passíveis de credenciamento do SESI/SENAI-DR/SE, os critérios e procedimentos 

necessários para a operacionalização dos mesmos, assim como o processo de credenciamento e suas 

respectivas etapas para contratação de serviços, atendimento ao Regulamento de Licitações e Contratos do 

SESI/SENAI e a Lei 8.666/93. 

 

3 – SERVIÇOS CREDENCIADOS 

 

Os serviços passíveis de credenciamento do SESI/SENAI-DR/SE, bem como as condições para seu 

enquadramento, constam nos Requisitos dos Serviços Credenciados. 

 

4 – CRITÉRIOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

Os prestadores de serviços devem estar habilitados aos requisitos Técnicos e padrões de qualidade, e para tal, 

serão submetidos à avaliação Técnica e em caso favorável o Contrato de Credenciamento será homologado.  

 

5 – PROCEDIMENTOS 

 

A solicitação e contrato de credenciamento deverão ser encaminhados em formulário padrão, acompanhados 

dos documentos necessários descritos nos mesmos, que após analise Técnica e homologação pelo 

SESI/SENAI-DR/SE, transformar-se-á no próprio instrumento de contrato. 

 

6 – PROCESSOS DE CREDENCIAMENTO 

 

O processo de credenciamento será composto das seguintes etapas:  

 

1. O SESI/SENAI-DR/SE publicará em jornal de grande circulação Aviso para o cadastro de pessoa 

jurídica interessada em Credenciamento;  
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2. O interessado retira o Dossiê no SESI/SENAI-DR/SE mediante assinatura do protocolo;  

3. O responsável legal pela prestação de serviços deverá preencher e assinar em duas vias a 

Solicitação de Credenciamento, o Contrato de Credenciamento e em uma via o Registro de Profissionais e o 

Termo de Confidencialidade. Os demais documentos, também em uma via deverão ser rubricados. 

4. Toda documentação prevista no item anterior recebida pelo SESI/SENAI-DR/SE na Unidade será 

submetida à análise documental e técnica pelos respectivos responsáveis, compreendendo a vistoria das 

instalações e equipamentos nos casos de solicitação de credenciamento de fornecedor externo;  

5. Sendo aprovada na análise documental e técnica, a solicitação será encaminhada para chancela da 

Assessoria Jurídica, posteriormente para a assinatura do Coordenador da Unidade, seguida da homologação 

pela Superintendência ou Diretoria Regional, respeitados os limites da alçada;  

6. No momento em que o processo por homologado, o SESI/SENAI-DR/SE firmará o Contrato de 

Credenciamento;  

7. O responsável pelo credenciamento entregará àquele que responde legalmente pela empresa, 

agora já um CREDENCIADO, 01 (uma) via da Solicitação e do Contrato assinados.  

 

7 – REGULARIDADE FISCAL 

 

Cabe a pretensa credenciada apresentar os seguintes documentos:  

 

1. Atos constitutivos, estatutos ou contrato social em vigor e última alteração, em se tratando de 

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

dentre os objetivos sociais, a execução das atividades. 

2. Prova de inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ;  

3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da respectiva Certidão;  

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

Caixa Econômica Federal;  

5. Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional 

de Seguridade Social (INSS);  

6. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede 

da pessoa jurídica;  

7. A prova de certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretária da 

Receita Federal, deverá ser acompanhada da Certidão Negativa Quanto da Divida Ativa da União;  

8. Cópia de identidade e CPF, autenticada, de pelo menos um dos sócios da empresa.  

 

8 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

As condições para prestação de serviços estão estabelecidas no Contrato de Prestação de Serviços 

apresentado na Solicitação de Credenciamento e as seguintes instruções:  

 

a) Sempre que o SESI/SENAI-DR/SE julgar necessário caberá ao CREDENCIADO responder a 

eventuais não conformidades detectadas. Se as respostas forem satisfatórias, será efetuado o pagamento. Se 

forem julgadas insatisfatórias, comprovando-se irregularidades caberá ao SESI/SENAI-DR/SE decidir quanto à 
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comunicação formal, glosa ou descredenciamento que, neste último caso, será submetido à aprovação da 

Superintendência.  

b) A relação de credenciamento não constitui exclusividade entre as partes envolvidas, podendo haver 

suspensão temporária dos serviços por ambas as partes sem que isso implique em descredenciamento. 

 

9 – REMUNERAÇÃO AO CREDENCIADO 

 

A Remuneração ao Credenciado praticada pelo SESI/SENAI-DR/SE encontra-se na tabela de Remuneração 

ao Credenciado anexado a esse dossiê. Havendo necessidade e interesse, em comum acordo com o 

credenciado, poderá haver negociação diferenciada com a elaboração de documento à parte, seguida da 

aprovação e homologação pela Superintendência ou Diretoria Regional da Direção Regional do SESI-DR/SE. 

 

10 – PRAZO DE PAGAMENTO  

 

O SESI/SENAI-DR/SE analisará o faturamento, e em até 5 (cinco) dias após o recebimento emitirá parecer 

aprovando ou glosando a fatura. Entretanto, nos casos previstos no item 8.a, decidir sobre a necessidade de 

adiar o pagamento até que as dúvidas sejam dirimidas. 

  

A partir da data da entrega da Nota Fiscal e Fatura, juntamente com toda documentação exigida do 1.6 

desse dossiê, o contratante efetuará o pagamento da mesma em até o trigésimo dia do mês subsequente, 

depois de conferida e atestada a fatura pelo setor competente e execução dos serviços solicitados, de acordo 

com as seguintes condições:  

 

a) Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 10 (dez) até o dia 24 (vinte e quatro) do 

mês de referência serão pagas no dia 10 (dez) do mês seguinte; 

b) Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 25 (vinte e cinco) do mês corrente até o 

dia 09 (nove) do mês seguinte serão pagas no próximo dia 25 (vinte e cinco);  

c) Quando o dia 10 (dez) ou 25 (vinte e cinco) ocorrer em dias de sábado ou domingo, o pagamento 

dar-se-á no próximo 2° (segundo) dia útil. 
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ANEXO II 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS 
 
 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

 

Solicitação do Credenciamento e Contrato de Credenciamento em duas vias, devidamente assinados. 

 

 

 

 

_________________________________ 
ASSINATURA DO CREDENCIADO 

 

 

 

 

 

 

Aracaju, _____de ____________ de _______. 



 
 

 
 
SENAI 
Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 

 
 
Departamento Regional 
de 
Sergipe 

 
 
FIES 
Federação das Indústrias 
do Estado de Sergipe  

 
 
SESI 
Serviço Social da Indústria 

 
 
IEL 
Instituto 
Euvaldo Lodi 

 
 
Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n  
Edifício Albano Franco 
Centro Administrativo Dr. Augusto Franco 
 

Tel.: (079) 3226-7400 – Aracaju – Sergipe – CEP 49080-190 – http://www.se.senai.br 

 

ANEXO III 
 

TABELA DE REMUNERAÇÃO 
 
 

PREÇOS PARA JORNAL  
 

PÁGINAS COLORIDAS 

¼ pág COR R$ 1.200,00 

½ pág COR R$ 2.400,00 

1 pág COR R$ 4.800,00 

1 pág DUPLA COR R$ 9.000,00 

PÁGINAS P&B 

¼ pág P&B R$ 1.000,00 

½ pág P&B R$ 2.000,00 

1 pág P&B R$ 4.000,00 

1pág DUPLA P&B R$ 8.000,00 

CENTÍMETRO POR COLUNA P&B 

2 col x 8 cm  R$ 230,00 

2 col x 10 cm R$ 288,00 

2 col x 12 cm R$ 345,00 

2 col x 14 cm  R$ 403,00 

2 col x 18 cm R$ 518,00 

3 col x 18 cm R$ 831,00 

2 col x 32 cm R$ 921,00 

 
 

PREÇOS PARA OUTDOOR  
 

OUTDOOR 

Descrição da Placa Valor Unit. 

Impressão e colagem em policromia nas 
placas (9x3) localizadas em Aracaju do 
SESI/SENAI 

R$ 185,00 

Impressão e colagem em policromia nas 
placas (9x3) localizadas em Estância do 
SESI/SENAI 

R$ 205,00 

Impressão, colagem em policromia e 
veiculação nas placas do fornecedor, 
localizadas em Aracaju. 

R$ 990,00 

 
PREÇOS PARA BUSDOOR 

  

BUSDOOR 

Descrição  Valor Unit. 

Impressão do adesivo e veiculação 
durante 30 dias 

R$ 480,00 
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PREÇOS PARA RÁDIO 
 

RÁDIO 

Descrição 
200 

inserções 
(Aracaju) 

300 
inserções 
(Aracaju) 

200 
inserções 
(Estância) 

300 
inserções 
(Estância) 

Veiculação de inserções de 30”  R$ 3.100,00 R$ 4.650,00 R$ 2.220,00 R$ 3.330,00 

Gravação de spot R$ 120,00 

 
 

PREÇOS PARA TELEVISÃO 
  

TELEVISÃO 

Dia - Horário Preço 15” Preço 30” 

Seg/Sex – 06:30 h R$    282,00 R$    564,00 

Seg/Sex – 07:30 h R$    263,50 R$    527,00 

Seg/Sex – 08:30 h R$    327,00 R$    653,00 

Seg/Sex – 12:00 h R$    477,50 R$    955,00 

Seg/Sex – 13:30 h R$    451,00  R$    902,00 

Seg/Sex – 13:50 h R$    431,00 R$    861,00 

Seg/Sex – 16:30 h R$    384,00 R$    768,00 

Seg/Sex – 18:30 h R$    413,50 R$    827,00 

Seg/Sex – 19:15 h R$    413,50 R$    827,00 

Seg/Sex – 19:40 h R$ 1.267,00 R$ 2.534,00 

Seg/Sex – 20:30 h R$ 1.913,00 R$ 3.826,00 

Seg/Sex – 21:00 h R$ 1.913,00 R$ 3.826,00 

Sáb – 10:15 h R$    134,00 R$    268,00 

Dom – 09:30 h R$ 1.136,00  R$ 1.514,00 

Dom – 18:00 h R$ 1.482,00 R$ 2.594,00 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DO SESI-DR/SE 
 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
XX/XXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO REGIONAL 
DE SERGIPE E A EMPRESA XXXXXXXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 03.789.474/0001-52, Departamento Regional de Sergipe, com sede e foro na Av. 
Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro Capucho, nesta capital, neste ato 
denominado CONTRATANTE, representado pelo Sr. Eduardo Prado de Oliveira, portador do CPF nº. 
016.045.895-15, como Diretor Regional do SESI-DR/SE e do outro a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa 
jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CREDENCIADA, neste ato representado pelo(a) Sr(a). 
XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em XXXXXXXXXXXX, 
resolvem firmar o presente instrumento, o qual se regerá pelas cláusulas e condições abaixo indicadas, bem 
como as normas descritas no Dossiê de Credenciamento para o SESI-DR/SE: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação pelo Credenciado de serviços especificados na Solicitação de 
Credenciamento, em locais indicados pelo SESI-DR/SE nos dias e horários acordados por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ATENDIMENTO 

        
2.1. Independentemente da natureza dos serviços a serem executados, o atendimento ao usuário será 
efetuado de acordo com as instruções fornecidas expressamente pelo CONTRATANTE, ressalvados os casos 
específicos disciplinados neste instrumento contratual. 

 
2.2. Sempre que o SESI-DR/SE julgar necessário caberá ao Credenciado responder a eventuais não 
conformidades detectadas. Se as respostas forem satisfatórias, será efetuado o pagamento. Se forem julgadas 
insatisfatórias, comprovando-se irregularidades caberá ao SESI-DR/SE decidir quanto à comunicação formal, 
glosa ou descredenciamento que, neste último caso, será submetido à aprovação da Direção Regional. 
 
2.3. A relação de credenciamento não constitui exclusividade entre as partes envolvidas, podendo haver 
suspensão temporária dos serviços por ambas as partes sem que isso implique em descredenciamento. 

                  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E VALOR 
   
3.1. Os serviços realizados pelo Credenciado serão pagos de acordo com a Tabela de Remuneração em 
vigor. Caso o SESI-DR/SE revise a citada tabela, atualizando-a para mais ou para menos, deverá avisar ao 
Credenciado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 
 
3.2. A partir da data da entrega da Nota Fiscal e Fatura, juntamente com toda documentação exigida no 
item 3.2.5. deste Contrato, o contratante efetuará o pagamento da mesma em até o trigésimo dia do mês 
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subsequente, depois de conferida e atestada a fatura pelo setor competente e execução dos serviços 
solicitados, de acordo com as seguintes condições: 
  
3.2.1. Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 10 (dez) até o dia 24 (vinte e quatro) do 
mês de referência serão pagas no dia 10 (dez) do mês seguinte; 
  
3.2.2. Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 25 (vinte e cinco) do mês corrente até o dia 
09 (nove) do mês seguinte serão pagas no próximo dia 25 (vinte e cinco); 
  
3.2.3. Quando o dia 10 (dez) ou 25 (vinte e cinco) ocorrer em dias de sábado ou domingo, o pagamento dar-
se-á no próximo 2º (segundo) dia útil. 
  
3.2.4. Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas no período compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) 
e o último dia útil do mesmo mês. 

3.2.5. Juntamente com as notas fiscais e faturas deverão ser acostados os seguintes documentos: 

 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da respectiva Certidão; 

 Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

 Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS); 

 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 
pessoa jurídica; 

 A prova de certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretária da 
Receita Federal, deverá ser acompanhada da Certidão Negativa Quanto da Divida Ativa da União. 

 
3.2.6. Caso o Credenciado não cumpra os prazos ou condições estabelecidas neste contrato, o SESI-DR/SE 
poderá reter o pagamento até a regularização. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
4.1. Todos os impostos e taxas, federais, estaduais ou municipais decorrentes deste credenciamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da Credenciado. 

 
4.2. Fica estabelecido que os empregados do Credenciado designados para prestar serviços ao SESI-DR/SE 
não terão qualquer vínculo trabalhista com o mesmo, ficando o Credenciado responsável pelo pagamento dos 
respectivos salários, encargos trabalhistas e previdenciários. 
 
4.3. A não utilização, pelas partes, de quaisquer prerrogativas ou faculdade que lhes concede este contrato, 
não se constituirá novação, nem importará em renúncia de tais direitos, mas apenas mera tolerância, podendo 
fazê-los prevalecer em qualquer outra oportunidade. 
 
4.4. O Dossiê de Credenciamento rubricado pelo Credenciado passa a fazer parte integrante do presente 
contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante Termo Aditivo, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
5.2. Em caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida nesse contrato pelo Credenciado, é 
facultado ao CONTRATANTE considerar rescindido este instrumento automaticamente conforme 
procedimentos previstos em Lei e demais cominações previstas neste instrumento, sem que caiba ao 
Credenciado qualquer direito indenizatório. 
 
Parágrafo único – O presente contrato poderá ainda ser denunciado a qualquer tempo pelo SESI-DR/SE, 
mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, sem prejuízos das 
atividades em andamento. 
 
5.3. O Credenciado se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste 
instrumento mão de obra infantil, nos termos do inciso XXIII do Art. 7º da Constituição da República, bem como 
exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 
 
6.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, maiores, capazes e conhecidas das 
partes. 
                                                
 
 

Aracaju-SE, XX de XXXXXXXXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 
________________________________    _________________________________                                          
         Eduardo Prado de Oliveira                                      (Representante Legal) 
      Diretor Regional do SESI-DR/SE                                  (Empresa Credenciada) 

             
 
 

TESTEMUNHA:     TESTEMUNHA: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DO SENAI-DR/SE 
 

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 
XX/XXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SERGIPE E 
A EMPRESA XXXXXXXXXX. 

 
Pelo presente instrumento particular de Contrato, de um lado o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL – SENAI, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.795.415/0001-97, Departamento Regional de Sergipe, 
com sede e foro na Av. Carlos Rodrigues da Cruz, s/n, Centro Administrativo Augusto Franco, Bairro Capucho, 
nesta capital, neste ato denominado CONTRATANTE, representado 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 do outro a empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob 
o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada 
CREDENCIADA, neste ato representado pelo(a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado em XXXXXXXXXXXX, resolvem firmar o presente instrumento, o 
qual se regerá pelas cláusulas e condições abaixo indicadas, bem como as normas descritas no Dossiê de 
Credenciamento para o SENAI-DR/SE: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto deste contrato a prestação pelo Credenciado de serviços especificados na Solicitação de 
Credenciamento, em locais indicados pelo SENAI-DR/SE nos dias e horários acordados por ambas as partes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ATENDIMENTO 

        
2.1. Independentemente da natureza dos serviços a serem executados, o atendimento ao usuário será 
efetuado de acordo com as instruções fornecidas expressamente pelo CONTRATANTE, ressalvados os casos 
específicos disciplinados neste instrumento contratual. 

 
2.2. Sempre que o SENAI-DR/SE julgar necessário caberá ao Credenciado responder a eventuais não 
conformidades detectadas. Se as respostas forem satisfatórias, será efetuado o pagamento. Se forem julgadas 
insatisfatórias, comprovando-se irregularidades caberá ao SENAI-DR/SE decidir quanto à comunicação formal, 
glosa ou descredenciamento que, neste último caso, será submetido à aprovação da Direção Regional. 
 
2.3. A relação de credenciamento não constitui exclusividade entre as partes envolvidas, podendo haver 
suspensão temporária dos serviços por ambas as partes sem que isso implique em descredenciamento. 

                  
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO E VALOR 
   
3.1. Os serviços realizados pelo Credenciado serão pagos de acordo com a Tabela de Remuneração em 
vigor. Caso o SENAI-DR/SE revise a citada tabela, atualizando-a para mais ou para menos, deverá avisar ao 
Credenciado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 
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3.2. A partir da data da entrega da Nota Fiscal e Fatura, juntamente com toda documentação exigida no 
item 3.2.5. deste Contrato, o contratante efetuará o pagamento da mesma em até o trigésimo dia do mês 
subsequente, depois de conferida e atestada a fatura pelo setor competente e execução dos serviços 
solicitados, de acordo com as seguintes condições: 
  
3.2.1. Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 10 (dez) até o dia 24 (vinte e quatro) do 
mês de referência serão pagas no dia 10 (dez) do mês seguinte; 
  
3.2.2. Notas fiscais e/ou faturas recebidas pelo contratante do dia 25 (vinte e cinco) do mês corrente até o dia 
09 (nove) do mês seguinte serão pagas no próximo dia 25 (vinte e cinco); 
  
3.2.3. Quando o dia 10 (dez) ou 25 (vinte e cinco) ocorrer em dias de sábado ou domingo, o pagamento dar-
se-á no próximo 2º (segundo) dia útil. 
  
3.2.4. Não serão recebidas Notas Fiscais/Faturas no período compreendido entre o dia 26 (vinte e seis) 
e o último dia útil do mesmo mês. 

3.2.5. Juntamente com as notas fiscais e faturas deverão ser acostados os seguintes documentos: 

 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, através da respectiva Certidão; 

 Certificado de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 

 Certidão Negativa de Débito (CND) para com a Previdência Social, expedida pelo Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS); 

 Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da comarca que seja sede da 
pessoa jurídica; 

 A prova de certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, emitida pela Secretária da 
Receita Federal, deverá ser acompanhada da Certidão Negativa Quanto da Divida Ativa da União. 

 
3.2.6. Caso o Credenciado não cumpra os prazos ou condições estabelecidas neste contrato, o SENAI-DR/SE 
poderá reter o pagamento até a regularização. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

  
4.1. Todos os impostos e taxas, federais, estaduais ou municipais decorrentes deste credenciamento, serão de 
exclusiva responsabilidade da Credenciado. 

 
4.2. Fica estabelecido que os empregados do Credenciado designados para prestar serviços ao SENAI-
DR/SE não terão qualquer vínculo trabalhista com o mesmo, ficando o Credenciado responsável pelo 
pagamento dos respectivos salários, encargos trabalhistas e previdenciários. 
 
4.3. A não utilização, pelas partes, de quaisquer prerrogativas ou faculdade que lhes concede este contrato, 
não se constituirá novação, nem importará em renúncia de tais direitos, mas apenas mera tolerância, podendo 
fazê-los prevalecer em qualquer outra oportunidade. 
 
4.4. O Dossiê de Credenciamento rubricado pelo Credenciado passa a fazer parte integrante do presente 
contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
5.1. Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado mediante Termo Aditivo, respeitado o limite de 60 (sessenta) meses. 
 
5.2. Em caso de descumprimento de qualquer condição estabelecida nesse contrato pelo Credenciado, é 
facultado ao CONTRATANTE considerar rescindido este instrumento automaticamente conforme 
procedimentos previstos em Lei e demais cominações previstas neste instrumento, sem que caiba ao 
Credenciado qualquer direito indenizatório. 
 
Parágrafo único – O presente contrato poderá ainda ser denunciado a qualquer tempo pelo SENAI-DR/SE, 
mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, sem prejuízos das 
atividades em andamento. 
 
5.3. O Credenciado se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste 
instrumento mão de obra infantil, nos termos do inciso XXIII do Art. 7º da Constituição da República, bem como 
exigir que a referida medida seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou 
prestadores de serviços, sob pena de rescisão do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 
 
6.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas da execução deste contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas, maiores, capazes e conhecidas das 
partes. 
                                                
 
 

Aracaju-SE, XX de XXXXXXXXXXXXXX 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) 
(Empresa Credenciada) 

 
 

TESTEMUNHA:     TESTEMUNHA: 
CPF:       CPF: 

 


