Regulamento de Credenciamento Nº. 01/2016.

REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA VISANDO
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM
GERENCIAMENTO E ASSESSORIA À FISCALIZAÇÃO.

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional do Maranhão e o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento
Regional do Maranhão, torna público o Edital de Credenciamento para Pessoa
Jurídica visando a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em
Gerenciamento e Assessoria à Fiscalização, que se regerá pelo Regulamento de
Licitações e Contratos do SESI e do SENAI, bem como pelas condições
estabelecidas neste Regulamento e seus Anexos:
1. OBJETO:
O presente Regulamento tem por objeto o Credenciamento de Pessoas
Jurídicas para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em
Gerenciamento e Assessoria à Fiscalização, para servir de complemento à
Fiscalização executada diretamente pelo SESI/MA e SENAI/MA, devendo,
dessa forma, seguir o ritmo e o cronograma de cada obra, nas seguintes
localidades:
 Área 1 – São Luís, Raposa, Paço do Lumiar, São José de Ribamar,
Rosário e cidades circunvizinhas num raio de 100 km;
 Área 2 – Imperatriz, Açailândia e cidades circunvizinhas num raio de 100
km;
 Área 3 – Bacabal, Caxias, Colinas e cidades circunvizinhas num raio de
100 km;
 Área 4 - Balsas e cidades circunvizinhas num raio de 100 km.
OBSERVAÇÃO: No ato da inscrição para o CREDENCIAMENTO a Empresa
deverá optar pela Área a qual deseja se CREDENCIAR, devendo obrigatoriamente
ter estabelecimento comercial (CNPJ) na Área a atuar.
2. DAS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA CREDENCIADA:
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A empresa especializada em Gerenciamento e Assessoria à fiscalização de obras
será contratada para realizar os seguintes serviços: gestão de escopo, gestão de
custos, gestão de prazos, gestão em saúde e segurança do trabalho, gestão de
qualidade, gestão de suprimentos, gestão de riscos, gestão de comunicação e
gestão de RH, em todas as etapas e atividades das obras, para apoio à instituição
na fiscalização dos empreendimentos, incluindo mão de obra, equipamentos,
ferramentas, insumos e documentos necessários à execução das atividades.
Os serviços a serem executados têm como premissas:
• Garantir o cumprimento pleno dos contratos pelas empresas responsáveis pela
execução, visando à qualidade do objeto e mitigando riscos de pleitos e aditivos
contratuais.
• Controlar e exigir do Contratado o cumprimento dos prazos de entrega, custos e
qualidade definidos.
• Auxiliar no acompanhamento dos processos de compras quanto à necessidade,
oportunidade e prazos.
• Elaborar os documentos a serem trocados com a empresa Contratada, de modo
que as informações corretas sejam disponibilizadas nos momentos apropriados
para cada parte interessada.
• Reduzir os riscos através do gerenciamento ao longo de toda a execução do
serviço contratado.
• Subsidiar os técnicos e gestores do SESI e SENAI na tomada de decisões
estratégicas, com informações, no momento adequado e da forma necessária,
permitindo a adoção de ações corretivas e preventivas.
A partir de tais premissas, a Contratada deverá elaborar o plano de gestão com
documentos de gerenciamento dos projetos utilizando obrigatoriamente, a
metodologia reconhecida e baseada nos princípios do Project Management
Institute (PMI), na norma NBR ISO 10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade –
Diretrizes para a qualidade em gerenciamento de projetos), observando o cuidado
com o meio ambiente e responsabilidade social, entendendo o termo “projeto”
como um empreendimento.
2.1 CONCEITOS GERAIS DAS ATIVIDADES PROPOSTAS:
2.1.1 Fiscalização de obra: a fiscalização é o acompanhamento e verificação
diária da execução de cada etapa dos serviços, zelando pelo cumprimento dos
padrões de qualidade fixados no Projeto Executivo, através de um controle
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geométrico e tecnológico dos serviços e materiais empregados. Caberá à empresa
contratada, o acompanhamento e fiscalização da obra através de pessoal
qualificado com formação em engenharia civil, especialmente designado para tal,
devendo obrigatoriamente efetuar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA por obra fiscalizada, e subsidiar através de relatórios técnicos, as
eventuais notificações emitidas pelo SESI e SENAI.
2.1.2 Programação e planejamento: a programação e planejamento objetiva
garantir a execução do orçamento previsto e da execução da obra nos padrões de
qualidade requeridos, através da racionalização do emprego dos recursos
financeiros e assegurando a execução dos serviços de acordo com os projetos
elaborados.
2.1.3 Acompanhamento físico-financeiro: o acompanhamento físico-financeiro
consiste no monitoramento da evolução dos serviços executados em comparação
aos previstos no cronograma físico-financeiro proposto, permitindo a análise do
andamento do programa da obra e sua compatibilidade com o planejamento geral
estabelecido.
2.1.4 Assessoramento na gestão de contratos: o assessoramento em
quaisquer assuntos que envolvam modificações de contratos, verificação de
preços unitários, composição de preços de novos serviços, prorrogações
contratuais ou outros assuntos de importância sobre os custos ou prazos
contratuais.
2.1.5 Medição de serviços: verificação da medição de serviços, que consiste no
levantamento de campo, confecção de planilhas e memórias de cálculo,
quantitativos dos serviços executados medidos mensalmente em boletim de
medição até o dia 25 de cada mês (a medição abrangerá o período entre o 21º dia
do mês anterior e 20º dia do mês em curso, exceção feita a 1º medição, que terá o
período da data de assinatura do contrato até o dia 20 do mesmo mês). Essas
medições servem de base para o pagamento dos fornecedores e serão aprovados
pelo SESI e SENAI.
2.1.6 Relatórios: os relatórios visam fornecer informações ao SESI e SENAI
sobre o andamento da obra sob os aspectos técnicos, físico, financeiro e
administrativo. Os Relatórios Técnicos devem ser elaborados ainda para a análise
de problemas específicos ocorridos na prestação de serviços, apresentando-se
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soluções alternativas e respectivos custos, conforme modelo a ser previamente
aprovado com o SESI e SENAI.
2.1.7 Padronização e qualidade: A contratada deve possuir um processo de
gestão que possibilite ao SESI e SENAI acompanhar o desempenho das equipes
através de indicadores de controle perfeitamente definidos e criteriosamente
apropriados, tais como índice de produtividade, índice de retrabalho, índice de
cumprimento de prazo, dentre outros. A contratada deve ainda manter
procedimentos padronizados de gerenciamento que atendam aos requisitos da
norma ISO 9001, possuir e dominar as ferramentas que permitam o planejamento
e a elaboração dos trabalhos de forma mais eficaz, tais como Auto Cad, MS
Project, Softwares com plataforma 3D e outros conforme acordado com o SESI e
SENAI.
2.2 ESCOPO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO
Os relatórios emitidos pela Contratada, quando da gerencia das obras devem
abranger as atividades descritas abaixo, visando atender os propósitos do
gerenciamento.
2.2.1 FISCALIZAÇÃO DA OBRA:
A fiscalização da obra deve prever a análise prévia de projetos, planilhas
orçamentárias, memoriais descritivos, especificações, verificando sua adequação
às boas técnicas construtivas disponíveis, atentando para possíveis
especificações de materiais e/ou serviços fora de uso ou de difícil obtenção,
execução e manutenção, assim como com relação aos conceitos de
sustentabilidade e observância da viabilização da aplicabilidade de conceitos de
Acessibilidade. Devem ser realizadas as seguintes atividades:
a) Coordenação da atuação dos projetistas durante o desenvolvimento da obra,
através de consultas técnicas, reuniões e visitas à obra.
b) Controle de toda a documentação da obra, com a manutenção e organização
de arquivo contendo cópias dos projetos, memoriais descritivos e das
especificações, contratos firmados, correspondências, orçamento básico e
respectivas atualizações e modificações, atas e deliberações.
c) Quando de ordem de serviço para execução de obra, juntamente com o Plano
de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar: Plano de Gestão da Obra
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(PGE), os resultados da fiscalização dos projetos, a EAP, o diagrama de rede
(Gráfico de Gantt) e diagrama PERT – CPM, visando com isto garantir que não
ocorram atrasos devido a problemas que poderiam ser previstos e antecipados ou,
ao menos, que medidas mitigadoras sejam adotadas.
d) O monitoramento e controle das atividades sob-responsabilidade da
CONTRATADA terão por base a análise de projetos, o Plano de Gestão da Obra e
o processo de fiscalização da obra. Ressalta-se, contudo que do conjunto de
documentos que serão elaborados de modo regular pela CONTRATADA e
construtora(s), o cronograma físico-financeiro é a ferramenta de indicação das
medições e das respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os
prazos estabelecidos em contrato.
e) Como parte do processo de controle e registro, a CONTRATADA deverá
realizar reuniões em periodicidade definida com o SESI e SENAI entre os diversos
envolvidos no processo para divulgação de informações, debate sobre problemas
identificados, encaminhamento de ações com responsáveis e prazos definidos, e
tomada de decisões.
f) As atas de reunião decorrentes deverão ser produzidas pela CONTRATADA,
seguindo os critérios definidos pelo Project Management Institute (PMI), pela
norma NBR ISO 10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a
qualidade em gerenciamento de projetos) e pelas exigências estabelecidas pelos
procedimentos internos do SESI e SENAI.
g) O controle da execução dos serviços por parte do SESI e SENAI será realizado
por meio de análise de registros, relatórios e documentos pertinentes elaborados
pela CONTRATADA e a partir de reuniões de trabalho. A partir da análise do
andamento dos serviços, podem ser demandadas pelo SESI e SENAI ações
corretivas, preventivas ou de melhoria, relacionadas ao controle e ao desempenho
das atividades.
h) A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos
operacionais de Gerenciamento de Resíduos de Obra (GRO), AUXILIANDO a
empresa responsável pela execução nas etapas de caracterização, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação.
Com esta medida pretende-se:
• Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão de Resíduos de
Obra.
• Capacitar a equipe técnica do fornecedor, construtora e suas subcontratadas
para gerenciar todo o tipo de resíduo de obra.
• Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
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• Aumentar o controle sobre o desperdício de materiais.
• Melhorar a organização e limpeza da obra.
• Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e
sociedade.
Observação: para todos os efeitos desta contratação, o contratado assume a
gestão conforme todas as condições previstas nos documentos da contratação da
obra a ser fiscalizada.
2.2.2 PLANO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES:
Trata-se do planejamento e acompanhamento do processo de compras de
materiais, contratações de serviços (subcontratações) e locação de equipamentos
a partir da determinação dos itens, prazos e critérios de aquisições; requisitos dos
materiais, logística de fornecimento, impacto ambiental; do relato da situação das
aquisições; e da obtenção de garantias de materiais e equipamentos.
2.2.3 MAPA DE RH:
Trata-se do acompanhamento, análise e validação dos recursos humanos
envolvidos nas obras: histograma de mão de obra; mobilização e desmobilização
de equipes; desempenho das equipes em função da qualificação das pessoas;
resolução de problemas e coordenação de mudanças para melhorar o
desempenho das atividades; controle das condições do ambiente de trabalho e da
segurança no canteiro de obra como treinamentos exigidos, registro de CTPS,
entrega, recebimento e uso de equipamentos e outras exigências constantes de
NRs.
2.2.4 PLANO DE COMUNICAÇÃO:
Trata-se do planejamento e acompanhamento do processo de comunicação entre
as partes interessadas para garantir a agilidade das ações e decisões internas e a
correta formalização dos registros; é construído a partir da definição dos critérios
de distribuição, revisão, disponibilidade de acesso, armazenamento, recuperação
e disposição final de documentos, das formas de registros em meio físico ou
eletrônico; do relato semanal e mensal do desempenho dos serviços.
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2.2.5 MATRIZ DE RISCOS:
Trata dos processos de identificação, análise, planejamento de resposta e
monitoramento dos riscos para o empreendimento, com o objetivo de aumentar a
probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir o dos eventos
adversos.
2.2.6 PLANO DE GERENCIAMENTO:
Trata da organização de todas as informações e dados que deverão ser
arquivados na memória técnica do empreendimento a partir do monitoramento e
validação dos registros que o compõe.
2.2.7 GERENCIAMENTO DA OBRA:
O gerenciamento da obra consiste em planejar, fiscalizar e documentar de modo
presencial e permanente, a execução dos serviços. Devem ser realizadas as
seguintes atividades:
a) Validar plano de ataque das obras e serviços de engenharia, estabelecendo a
estratégia de execução, métodos, sequencia pontos críticos e localização das
instalações de apoio e equipamentos.
b) Validar a programação física de curto prazo (look a head planning) de caráter
semanal.
c) Validar a programação física de longo e médio prazo.
d) Analisar a qualidade dos serviços executados nas obras e serviços de
engenharia, identificando não conformidades em relação à especificação técnica
constante no Projeto Executivo ou às normas técnicas vigentes.
e) Avaliar o planejamento de execução da obra, planos de instalações e
montagens, bem como especificações técnicas de maquinas, equipamentos e
sistemas.
f) Avaliar a evolução financeira das obras e serviços de engenharia: através da
adequada programação da execução, de locações, compras e aquisições, e de
antecipações de pagamento.
g) Acompanhar compras e contratações: verificar a programação e controle das
atividades de suprimentos e reportar o status à CONTRATANTE.
h) Acompanhar o Plano de Qualidade da Obra.
i) Assessorar a Equipe de Fiscalização do SESI e SENAI no que tange à
observação dos seguintes aspectos administrativos:
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 Registros de identificação da obra: endereço completo, área de intervenção,
data de início e data prevista para término;
 Existência de placa de obra em conformidade com o descrito no Edital;
 Registros de identificação da execução da obra: nome da construtora e
suas subcontratadas com seus registros do CREA, nomes e registros do
CREA dos responsáveis;
 Técnicos pelos serviços e obra, e nome e registro do Crea do responsável
técnico designado;
 Registros do contrato da obra e do alvará de construção, número de
matrícula do INSS;
 (CEI da Obra) e comprovantes de recolhimento (FGTS e ISS);
 Registros relativos à SSMA (segurança, saúde e meio ambiente),
verificando se são atendidas as exigências relativas à segurança do
trabalho, tais como: uso de EPIs, existência de CIPA, PPRA, PCMSO,
PCMAT, higiene ocupacional, dentre outras.
 Registro permanente do cronograma físico sobre o percentual de avanço da
obra discriminado por serviços.
 Registro permanente do cronograma físico-financeiro atualizado, inclusive
contendo os totais acumulados.
 Existência do Projeto Executivo completo impresso e com pranchas em
versões corretas para execução.
 Existência do diário de obra, contendo todas as informações relevantes e
exigências legais, bem como validação e devidas assinaturas.
 Registro sobre o desempenho da construtora e suas subcontratadas,
enfatizando os problemas encontrados.
 Registro sobre as atitudes tomadas com vistas a solucionar os problemas
constatados com as respectivas soluções de continuidade, quando das
visitas anteriores.
 Registro dos compromissos assumidos pela construtora com relação a
prazos e execuções de serviços e outras obrigações contratuais.
 Registro sobre as alterações ocorridas no transcurso dos trabalhos
programados, tais como antecipações ou atrasos, indicando inclusive suas
respectivas causas.
 Conferência e fiscalização da folha de medição, fazendo os ajustes dos
quantitativos de serviços efetivamente executados (instalações, montagens,
certificações e validações, etc.).
j) Assistir a Equipe de Fiscalização do SESI e SENAI no que tange à observação
dos seguintes aspectos correntes:
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Condições das instalações e construções provisórias, quando houver.
Condições da limpeza e arrumação do terreno e canteiro de obra.
Movimentação de terra e destinação, quando for o caso.
Assistir tecnicamente a construtora para esclarecimento dos assuntos
relacionados ao entendimento do Projeto Executivo original.
 Monitorar (acompanhamento e avaliação) a execução da obra de modo
presencial e permanente, quanto à qualidade e boa técnica construtiva.
2.2.8. Acompanhamento da elaboração pela Construtora, do “As Built” da obra,
garantindo que o mesmo esteja de acordo com a última revisão dos projetos
executivos.
2.2.9. Emissão final do Data Book constando desenhos, certificados,
procedimentos, relatórios e demais documentos pertinentes a todos os serviços
realizados na obra.
2.3 METODOLOGIAS DE EXECUÇÃO
Quando do início das obras, serão demandados os técnicos para execução da
gestão nos locais das obras.
Serão acordados com a equipe de fiscalização do SESI e SENAI, os relatórios,
que serão entendidos como produtos que deverão ser apresentados pela
Contratada, nos prazos estabelecidos no cronograma, conforme descrito neste
termo.
Os serviços serão prestados sob demanda, ou seja, ao início de cada obra
definida, a equipe do SESI e SENAI convocará a contratada a realizar a gestão,
conforme o fluxo estabelecido abaixo:
2.3.1 FLUXO DE SOLICITAÇÃO DA DEMANDA
1- Identificada a demanda, o SESI e SENAI convocará a Credenciada para
reunião de apresentação e esclarecimento do escopo.
2- Em até 05 (cinco) dias úteis após a reunião com a Credenciada, deverá ser
entregue para aprovação do SESI e SENAI o currículo dos profissionais e o
cronograma físico-financeiro da obra demandada, tendo como base os preços
definidos neste edital.
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3- Aprovados o cronograma físico-financeiro e o currículo dos profissionais, o
SESI e SENAI, expedirá a Ordem de serviços (OS) individual a cada profissional,
que será formalmente encaminhada à contratada, com a autorização para início
dos serviços de gestão.
2.4 EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

QUALIFICAÇÕES

E

ATRIBUIÇÕES

DOS

2.4.1 Engenheiro sênior para fiscalização de obra: Engenheiro Civil
com experiência profissional superior a 8 (oito) anos de formado, possuindo
no mínimo 3 (três) anos ocupando cargo de coordenador, gerente, supervisor
ou
outra
função
de
chefia,
desenvolvendo
atividades
de
gerenciamento/fiscalização de obras, comprovada pelo vínculo registrado na
carteira de trabalho ou contrato de trabalho com a(s) empresa(s) que
trabalha ou trabalhou, juntamente com declaração emitida por esta(s)
empresa(s) listando as atividades desenvolvidas inerentes ao cargo e que
sejam compatíveis com as atividades que serão desenvolvidas através deste
credenciamento, tais como:












Acompanhar e fiscalizar os serviços de obra e engenharia conforme escopo
contratado, prazo, custo e qualidade;
Acompanhar e controlar obras na área da construção civil, elétrica,
hidrosanitária, estrutural, e sistemas especiais;
Verificar e realizar investigações de levantamentos técnicos, além de
verificar a metodologia de execução dos serviços propostos;
Analisar projetos, especificações de equipamentos, materiais e serviços,
emitindo parecer;
Analisar custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e
serviços, apropriar custos específicos e gerais da obra;
Acompanhar e fiscalizar a execução de obra de construção civil, controlar
cronograma físico e financeiro da obra;
Supervisionar segurança e aspectos ambientais da obra;
Prestar consultoria técnica, avaliar dados técnicos e operacionais, programar
inspeção preventiva e corretiva e avaliar relatórios de inspeção;
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços,
identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de
qualidade;
Participar de programa de treinamento, quando convocado;
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Elaborar relatórios e laudos técnicos referentes às obras e serviços
fiscalizados em conformidade com as diretrizes da entidade;
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental;
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática;
Executar as tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função;
Promover ações e a aplicação de medidas preventivas para eliminação de
riscos, evitando acidente de trabalho e doenças profissionais com a
finalidade da promoção da saúde e a proteção da integridade do trabalhador
no local laboral, efetuando e aplicando conhecimentos técnicos de
segurança no trabalho, relacionando com o meio ambiente de trabalho, seus
componentes, máquinas e segurança, higiene, saúde, proteção individual e
coletiva do trabalhador;
Investigar acidentes ocorridos, examinar as condições, identificar suas
causas e propor as providências cabíveis;
Verificar a regularidade da documentação trabalhista das equipes das obras
e serviços de engenharia;
2.4.2 Engenheiro pleno para planejamento: Engenheiro Civil com
experiência profissional superior a 05 (cinco) anos, possuindo no mínimo 03
(três) anos de experiência na área de planejamento de empreendimentos de
construção civil. Possuir domínio do MS PROJECT, comprovado através de
curso com carga horária de no mínimo de 40(quarenta) horas e declaração
de empresa que tenha trabalhado desenvolvendo essas atividades, quais
projetos e também, a cópia da carteira de trabalho ou contrato de trabalho
comprovando tal vínculo. As atividades constantes na declaração deverão
estar compatíveis àquelas que serão desenvolvidas neste credenciamento.
São elas:
Desenvolve ferramentas e documentos utilizados no processo de controle e
planejamento.
Elaborar planejamento e cronograma de empreendimentos da construção
civil.
Auxiliar no Planejamento de contratação de empresas terceirizadas;
gerenciar mudanças de escopo, identificar pontos críticos e desenvolver
planos de ação corretiva, mediante requisitos da CONTRATANTE;
Suporte para planejamento e cronograma de projetos;
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Estabelecer e manter planos de controle de projeto e cronogramas; Analisar
e otimizar cronogramas existentes;
Monitorar e gerar planos e cronogramas para apresentação sempre que
necessário;
Revisar e auditar cronogramas e planejamento de empresas terceirizadas;
Gerenciar mudanças de escopo, identificar pontos críticos e desenvolver
planos de contingência.
Ter domínio do Software: Project e/ou Volare;
Conhecimento em planejamento de projetos de obras de engenharia.
2.4.3 Engenheiro eletricista: Engenheiro Eletricista com experiência
profissional superior de 5 (cinco) anos na área de construção de
empreendimentos de construção civil, para:
Acompanhar e fiscalizar os serviços de obra e engenharia conforme escopo
contratado, prazo, custo e qualidade;
Verificar e realizar investigações de levantamentos técnicos, além de
verificar a metodologia de execução dos serviços propostos;
Analisar projetos, especificações de equipamentos, materiais e serviços,
emitindo parecer;
Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços,
identificar métodos e locais para instalação de instrumentos de controle de
qualidade;
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade,
higiene e preservação ambiental;
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática;
Elaborar relatórios e laudos técnicos referentes às obras e serviços
fiscalizados em conformidade com as diretrizes da entidade;
Executar as tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
2.4.4 Técnicos de Edificação Pleno: Profissional com formação técnica em
edificações com experiência profissional superior de 5 (cinco) anos na área
de construção de empreendimentos de construção civil, para:
Acompanhar as atividades técnicas que envolvem as obras e serviços de
engenharia, bem como desenvolver relatórios gerenciais;
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Verificar a apuração de medida de superfície de quaisquer dependências
cobertas e descobertas, nelas incluídas as superfícies das projeções de
paredes, elementos estruturais e demais elementos construtivos;
Realizar levantamentos de quantitativos de execução de serviços e
respectivas memórias de calculo.

3. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 As documentações deverão ser entregues no período de 15 de dezembro de
2016 a 15 de dezembro de 2017, no horário das 08hs30min às 11hs30min, na
seguinte localidade:
a) Na Cidade de São Luis/MA - Departamento Regional do SENAI,
Departamento Regional do Maranhão, e Departamento Regional do SESI,
localizado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Edifício Casa da
Indústria Albano Franco, Subsolo, Cohama, São Luís/MA – Setor de
Protocolo destinado à Coordenadoria de Engenharia;
3.2 O interessando deverá preencher os formulários constantes do Anexo I e
apresentar as documentações exigidas no Item 8, em envelope lacrado e
identificado.
3.3 No ato da inscrição a Empresa deverá optar em qual localidade (ÁREA), tem
interesse em atuar, estando vinculada esta escolha a existência de
estabelecimento comercial (CNPJ) na Área.
4 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.3 Poderão participar deste Credenciamento pessoas jurídicas que conheçam e
estejam de acordo com as disposições contidas neste Edital e que apresentem
a documentação exigida.
4.4 Não poderão participar deste Credenciamento, Empresas que tenham como
sócios Empregados das Entidades.
5. DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO
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5.1 A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, com número ímpar de
integrantes compostas, pelo menos por 03 (três) empregados da entidade,
será responsável pela avaliação da documentação apresentada e pelo
credenciamento, de acordo com o estabelecido neste Edital.
6. DA DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE
6.1 Documentação Jurídica
a) Registro Comercial e demais alterações, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente
registrado (cuja atividade da empresa seja compatível com o que é exigido
no objeto credenciado). Em se tratando de Sociedades por Ações, a
documentação deverá ainda, ser apresentada acompanhada de Ata de
eleição de seus administradores. Nos casos previstos neste item 6.1, os
documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercício.
6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrição do licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ;
b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS (CRF);
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e
Municipal, sendo:
I. Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos de
Tributos e Contribuições Federais, quanto à Dívida Ativa da União e
Previdência Social, emitida pela Receita Federal do Brasil – RFB;
II. Fazenda Estadual – Certidão de Regularidade de Débito de Tributos
Estaduais, do Estado onde o licitante mantém sua sede, podendo ser
apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica,
abarcando todos os tributos, ou ainda de forma específica desde que
seja contemplado o referido tributo;
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III. Fazenda Municipal – Certidão de Regularidade de Débito de
Tributo Municipal, do domicílio ou sede do licitante que comprove a
inexistência de débito com ISSQN, podendo ser apresentadas certidões
que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os
tributos, ou ainda de forma específica desde que seja contemplado o
referido tributo.
IV.Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, como prova de
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
conforme Lei 12.440/11, Art. 2º e 3º.
6.3 Qualificação Técnica
a) Declaração, própria para esse fim, indicando todos os profissionais de nível
superior que comporão a Equipe Técnica e que executarão os serviços de
assessoria, contendo nome completo, título profissional de nível superior,
registro no respectivo conselho, área de atuação (itens ou serviços que irá
fiscalizar) e natureza da relação profissional com a empresa (sócio,
empregado, etc.);
a.1) A composição da equipe técnica será de: um engenheiro civil sênior, um
engenheiro civil de planejamento pleno, um engenheiro eletricista e um
técnico em edificações pleno.
Comprovação necessária:
•
A formação em curso superior e comprovação do registro profissional e
senioridade, nos casos dos engenheiros, será realizada por meio de apresentação
de certidão do conselho profissional comprovando a data da inscrição.
•
Para fins de verificação da senioridade do profissional, serão considerados,
no mínimo, 8 anos de formado.
b) A comprovação da natureza da relação profissional com a empresa é
obrigatória. Entretanto, poderá ser dispensada caso o profissional indicado
conste como responsável técnico da empresa perante o CREA;
c) Comprovação da natureza da relação do profissional com a empresa que
deverá ser feita mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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c.1 Sócio: contrato social e sua última alteração;
c.2 Diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade anônima;
c.3 Empregado da empresa: contrato de trabalho ou qualquer documento
comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de regência da
matéria;
c.4 Outras formas de comprovação do vínculo do profissional, como declaração de
disponibilidade do profissional para alocação na execução contratual. Nesse caso,
referido profissional deverá se comprometer tão somente com uma empresa;
c.5 Certidão de Registro de Pessoa Física emitida pelo CREA/CAU da jurisdição
do domicílio do profissional, em nome de cada integrante da Equipe Técnica de
nível superior, onde conste atribuição compatível com a área de atuação indicada
pela empresa;
c.6 A Certidão de Registro de Pessoa Física será dispensada caso o nome do
profissional conste como responsável técnico na Certidão de Registro de Pessoa
Jurídica;
d) Declaração de cada um dos integrantes da Equipe Técnica de nível
superior, indicado conforme subitem 6.4, que tem ciência do integral
conteúdo deste Termo de Referência, que aceita participar da Equipe
Técnica que executará os serviços de assessoria objeto deste
credenciamento e que será o responsável técnico pela(s)
fiscalização/coordenação do(s) serviço(s) da sua(s) área(s) de atuação,
acompanhada de cópia autenticada de documento de identidade
legalmente válido do profissional;
e) Para atendimento à qualificação técnico-profissional, a empresa deverá
apresentar atestados de responsabilidade técnica dos profissionais,
devidamente registrado(s) no CAU/CREA da região onde os serviços foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão (ões) de Acervo
Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter:
e.1 – ENGENHEIRO CIVIL SÊNIOR, indicado na Equipe Técnica, prestado
o serviço de execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou
projeto ou fiscalização de obras para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, serviço(s) relativo(s) a:
 Estrutura em concreto armado;
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 Estrutura metálica;
 Fundações profundas;
 Impermeabilização em manta asfáltica.
e.2 - ENGENHEIRO ELETRICISTA, indicado na Equipe Técnica, prestado o
serviço de execução ou direção ou coordenação técnica ou supervisão ou projeto
ou fiscalização de obras para órgão ou entidade da administração pública direta
ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, serviço(s) relativo(s) a:
 Subestação abrigada, entrada aérea, com posto de medição, disjunção e
transformação: de 225 kVA /13.800-380/220 V.
f) Para atendimento à capacitação técnico-operacional a empresa deverá
apresentar:
I. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA em nome da
empresa, onde conste a área de atuação compatível com direção
ou coordenação técnica ou execução ou supervisão ou projeto ou
fiscalização de obras de construção civil prediais, emitida pelo
CREA da jurisdição da sede da empresa.
OBS: Os atestados deverão estar devidamente registrados no CREA da região
pertinente, nos termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação
mediante a apresentação da correspondente CAT com registro de atestado ou
documento equivalente.
- Os quantitativos mínimos exigidos em cada situação, que são as parcelas de
maior relevância e valor significativo da obra, deverão constar de apenas 1 (um)
único atestado, não sendo admitidos somatórios de unidades de medidas oriundas
de atestados diversos para efeito de comprovação de qualificação técnica de item.
- As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA emitidas via
Internet somente serão aceitas se houver a possibilidade de confirmação de sua
autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar
necessário, efetuar a confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da
realização de diligências.
7. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS
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a) Prestar os serviços conforme informações contidas na Autorização de
Prestação de Serviços – APS;
b) A Credenciado poderá declinar, no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis,
contados do recebimento da convocação, de forma justificada, no todo ou em
parte, através de instrumento formal. Nestes casos, as demandas serão
direcionadas ao subsequente no rol dos credenciados;
c) Emitir e apresentar Nota Fiscal, após conclusão dos serviços, especificando os
detalhamentos de sua ocorrência, e o período em que foram prestados;
d) Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições necessárias ao
cumprimento deste credenciamento;
e) Comunicar à Entidade, por escrito, qualquer problema que contrarie este
Credenciamento;
f) Prestar os serviços dentro dos parâmetros observando as recomendações de
boa técnica, normas e legislação vigente;
g) Comunicar à Entidade, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou
a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços;
h) Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços,
obedecendo o cronograma;
i) Responsabilizar-se pelos materiais e equipamentos que lhes forem confiados
para o fiel cumprimento dos serviços;
j) Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu
controle, para a manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços;
l) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
qualquer assunto de interesse do SESI/SENAI ou de terceiros, de que tomar
conhecimento em razão da execução dos serviços;
n) Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelas
Entidades;
o) A Empresa Credenciada deverá manter sempre atualizados o endereço,
telefone, e-mail, informando logo de imediato a sua alteração, com fins de
possibilitar o chamamento.
8. DOS VALORES A SEREM PAGOS
8.1 Os serviços serão pagos por hora técnica e medidos mensalmente, por
profissional - Ordem de Serviço (OS) especifica - ficando estabelecido o limite de
40h semanais por profissional, sendo que a demanda será previamente fornecida
pelo SENAI/MA. Nos valores abaixo relacionados estão inclusos os custos dos
encargos sociais e complementares:
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 Engenheiro Civil Sênior – 90779 – R$ 89,14;
 Engenheiro Civil Pleno – Planejamento - 90778 – R$ 67,94;
 Engenheiro Elétrico – 91667 - R$ 63,28;
 Técnico de Edificações Pleno – tab. DNIT – R$ 15,12.
** Valores retirados da tab. Sinapi base set.16 e Tab. Consultoria do DNIT de base
out.16.
9. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO
Por se tratar de serviços de gerenciamento e assessoria à fiscalização da obra, o
credenciamento terá vigência de 12 meses podendo ser prorrogado por períodos
iguais ou inferiores, mediante simples notificação aos credenciados.
a.
Aprovados o currículo dos profissionais, o SENAI/MA, expedirá a Ordem de
serviços (OS) - individual para cada profissional - que será formalmente
encaminhada à contratada, com a autorização para início dos serviços de gestão.
b.
Serão designadas somente profissionais da mesma empresa para atuação
no Gerenciamento e Fiscalização de uma mesma obra.
Havendo alteração no Cronograma Físico da obra, que implique em alteração do
seu prazo de execução, o prazo contratual dos serviços de gerenciamento e
fiscalização poderá ser prorrogado ou reduzido, a critério da Administração, para
melhor adequação à nova situação, respeitados os limites legais.
10. DOS CRITÉRIOS DE CREDENCIAMENTO E RODÍZIO
a) A documentação das Pessoas Jurídicas candidatas ao Credenciamento
serão analisadas por uma Comissão composta por 03 (três) pessoas que
emitirão relatório acerca da conformidade ou não conformidade da
documentação para fins de credenciamento;
b) No ato da inscrição da empresa para o processo de CREDENCIAMENTO à
mesma irá optar por qual região pretende se CREDENCIAR, na qual a
empresa deverá possuir estabelecimento comercial (matriz ou filial);
c) O rodizio das empresas credenciadas será feito por obra;
d) A convocação dos credenciados será realizada seguindo o Sistema
Automático de Rodízio, iniciando com a ordem crescente e sequencial do 1º
credenciado aprovado para cada Área. Cada contrato terá numeração
própria, conforme ordem de credenciamento.
e) O Sistema Automático de Rodízio será específico para cada Área.
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A relação de credenciados será única para as duas entidades, tanto SENAI/MA
quanto SESI/MA.
11. DO DESCREDENCIAMENTO
Ocorrerá o descredenciamento/Rescisão contratual quando:
a) Descumprido as regras previstas em Edital, Termo de Credenciamento e
nas Autorizações de Serviços;
b) Quando realizada prestação de serviço com qualidade insuficiente,
conforme apurado e comprovado;
c) Quando da Recusa por 02 (três) vezes consecutivas, quando convocado o
Credenciado para realizar serviços;
d) Quando da comprovação da irregularidade fiscal da Empresa;
12.2. Fica facultada ao Credenciado a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, quando do Descredenciamento, contados da Notificação;
12.3. O Termo de Credenciamento poderá ser Rescindido por qualquer uma das
partes, mediante Notificação com antecedência de 30 (trinta) dias;
12. DAS PENALIDADES
a) A inexecução total ou parcial dos serviços oriundo do credenciamento,
sujeitará o CREDENCIADO, garantida a defesa prévia, às seguintes
penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de contratar e licitar
com o SESI/SENAI, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
12.1. Será cabível pena de multa:
a) Na hipótese de inexecução parcial, será aplicada multa de 5% (cinco por cento)
da importância apurada no período de vigência da Autorização de Prestação de
Serviço – APS, ensejando, a critério do SESI/SENAI, o cancelamento da
autorização.
b) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor atualizado do serviço e ensejando, a critério do SESI/SENAI, o
cancelamento da autorização e a rescisão do Termo de Credenciamento.
c) A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais
sanções.
e) Caberá a penalidade de suspensão do direito de contratar/credenciar, pelo
prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua aplicação, nos casos de
inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do
SESI/SENAI.
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d) Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do
credenciamento, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução
do objeto deste processo, comportarem-se de modo inidôneo, deixarem de
entregar documentação prevista, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas, sem prejuízo
da reparação dos danos causados ao SESI/ENAI.
e) As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que o CREDENCIADO
tiver direito ou cobradas judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo.
f) As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as
irregularidades constatadas.
g) No caso de atraso na prestação do serviço, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas neste instrumento, o Termo de Credenciamento poderá ser
imediatamente rescindido, a critério do SESI/SENAI. Nesta situação, o SESI/ENAI
poderá convocar outro CREDENCIADO para conclusão do serviço iniciado.
h) Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, em qualquer caso de
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
notificação.
13. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Qualquer esclarecimento ou informação complementar poderá ser obtida através
de correspondência entregue no setor de Protocolo, situado no Subsolo do Edifício
Casa da Indústria Albano Franco, localizado na Avenida Jerônimo de
Albuquerque, s/nº. Retorno da Cohama, São Luís – MA ou pelo e-mail
giestasilva@fiema.org.br, endereçado à Coordenadoria de Engenharia.
Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro de São Luís, Capital do
Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da aplicação deste
Regulamento e seus anexos.
São Luis/MA, 15 de Março de 2017.

Marco Antônio Moura da Silva.
Diretor Regional do SENAI/MA.

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional do SESI/MA.
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ANEXO I
AO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DR/MA E
AO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI DR/MA
Empresa:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
CEP:
Representante Legal:
Naturalidade:
Carteira de Identidade:
CPF:
Venho solicitar Credenciamento para pessoa jurídica visando a prestação de
serviços técnicos especializados em Gerenciamento e Assessoria à
Fiscalização para o SESI e para o SENAI.

Área a se Credenciar:

Concordo com todas às disposições constantes no Edital.

Entrego neste ato, todos os documentos e informações exigidas para esse
Credenciamento.

Telefone Fixo:

Telefone Celular:
E-mail:
Cidade, mês, ano
Assinatura
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MINUTA
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. – ÁREA (XX)
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gerenciamento e
Assessoria à Fiscalização
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Credenciamento, o SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI – DEPARTAMENTO
REGIONAL
DO
MARANHÃO,
inscrito
no
CNPJ
sob
o
n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Retorno da Cohama, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 2º andar, São
Luís, Maranhão, doravante designado INSTITUIÇÃO, neste ato representado por
seu Diretor Regional, Sr. Marco Antonio Moura da Silva, CREDENCIA o (a) Sr
(a), XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), portador (a) da carteira de identidade nº.
xxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº. xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado (a) na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que se intitula a partir deste momento denominado
CREDENCIADO(A), respaldado no Regulamento de Credenciamento para
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gerenciamento e
Assessoria à Fiscalização, aprovado pelo Ato Resolutório n. º XXXXX, do
Conselho Regional do SENAI, sendo observadas as normas consignadas no
mesmo e que ficam fazendo parte integrante deste Contrato independentemente
de transcrição, e Edital de Credenciamento de Pessoa Jurídica nº. 001/2017
resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato, o que fazem da forma a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é o Credenciamento da Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, para Prestação de Serviços Técnicos Especializados
em Gerenciamento e Assessoria à Fiscalização, na Área de XXXXXXXXXX,
conforme especificado no Regulamento de Credenciamento nº. 001/2017, para o
SENAIDR/MA, por parte do CREDENCIADO.
Parágrafo Primeiro - O Credenciado obedecerá tabela de valores
estabelecidos no Regulamento.
Parágrafo Segundo - Será informado ao Credenciado com
antecedência mínima de até 6 (seis) dias úteis, local, data e horário das atividades
a serem desenvolvidas.
Parágrafo Terceiro – Todas as regras previstas em Regulamento,
fazem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de
transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
Coordenação da atuação dos projetistas durante o desenvolvimento da obra,
através de consultas técnicas, reuniões e visitas à obra.
b) Controle de toda a documentação da obra, com a manutenção e organização
de arquivo contendo cópias dos projetos, memoriais descritivos e das
especificações, contratos firmados, correspondências, orçamento básico e
respectivas atualizações e modificações, atas e deliberações.
c) Quando de ordem de serviço para execução de obra, juntamente com o Plano
de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar: Plano de Gestão da Obra
(PGE), os resultados da fiscalização dos projetos, a EAP, o diagrama de rede
(Gráfico de Gantt) e diagrama PERT – CPM, visando com isto garantir que não
ocorram atrasos devido a problemas que poderiam ser previstos e antecipados ou,
ao menos, que medidas mitigadoras sejam adotadas.
d) O monitoramento e controle das atividades sob-responsabilidade da
CONTRATADA terão por base a análise de projetos, o Plano de Gestão da Obra e
o processo de fiscalização da obra. Ressalta-se, contudo que do conjunto de
documentos que serão elaborados de modo regular pela CONTRATADA e
construtora(s), o cronograma físico-financeiro é a ferramenta de indicação das
medições e das respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os
prazos estabelecidos em contrato.
e) Como parte do processo de controle e registro, a CONTRATADA deverá
realizar reuniões em periodicidade definida com o SENAI entre os diversos
envolvidos no processo para divulgação de informações, debate sobre problemas
identificados, encaminhamento de ações com responsáveis e prazos definidos, e
tomada de decisões.
f) As atas de reunião decorrentes deverão ser produzidas pela CONTRATADA,
seguindo os critérios definidos pelo Project Management Institute (PMI), pela
norma NBR ISO 10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a
qualidade em gerenciamento de projetos) e pelas exigências estabelecidas pelos
procedimentos internos do SENAI.
g) O controle da execução dos serviços por parte do SENAI será realizado por
meio de análise de registros, relatórios e documentos pertinentes elaborados pela
CONTRATADA e a partir de reuniões de trabalho. A partir da análise do
andamento dos serviços, podem ser demandadas pelo SENAI ações corretivas,
preventivas ou de melhoria, relacionadas ao controle e ao desempenho das
atividades.
h) A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos
operacionais de Gerenciamento de Resíduos de Obra (GRO), AUXILIANDO a
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empresa responsável pela execução nas etapas de caracterização, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação. Com esta medida pretende-se:
• Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão de Resíduos de
Obra.
• Capacitar a equipe técnica do fornecedor, construtora e suas subcontratadas
para gerenciar todo o tipo de resíduo de obra.
• Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
• Aumentar o controle sobre o desperdício de materiais.
• Melhorar a organização e limpeza da obra.
• Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e
sociedade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO
Ocorrerá o descredenciamento/Rescisão contratual quando:
b) Descumprido as regras previstas em Edital, Termo de Credenciamento e
nas Autorizações de Serviços;
c) Quando realizada prestação de serviço com qualidade insuficiente,
conforme apurado e comprovado;
d) Quando da Recusa por 02 (três) vezes consecutivas, quando convocado o
Credenciado para realizar serviços;
e) Quando da comprovação da irregularidade fiscal da Empresa;
12.2. Fica facultada ao Credenciado a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, quando do Descredenciamento, contados da Notificação;
12.3. O Termo de Credenciamento poderá ser Rescindido por qualquer uma das
partes, mediante Notificação com antecedência de 30 (trinta) dias;
CLÁUSULA QUARTA - DA SEGURANÇA
4.1 – Obedecer todas as leis, posturas e regulamentos federais,
estaduais e municipais relativos à Saúde e Segurança das atividades a serem
executados.
4.2 - O CREDENCIADO obriga-se, a pagar qualquer indenização por
danos causados em decorrência das atividades a serem prestadas a terceiros, na
forma deste contrato;
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CLÁUSULA QUINTA
– RESPONSABILIDADE QUANTO AO PESSOAL
ENVOLVIDO
Inexiste, para a INSTITUIÇÃO, qualquer vínculo, responsabilidade e
subordinação em relação aos Empregados dos CREDENCIADOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
I - COMUNICAÇÃO INTERNA
1– Manter a CREDENCIADA atualizado das regras e procedimentos a
serem adotados no interior das suas instalações, no intuito de evitar acidentes,
danos ou desperdícios na execução das atividades a serem realizadas.
II - PAGAMENTO
1-

Realizar pagamento, dentro das condições previstas na cláusula quarta, a
contra prestação das atividades realizadas.

III – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1- Fornecer materiais de consumo e equipamentos necessários à
execução das atividades quando efetuados nas Unidades do SENAI/DR-MA,
quando da não obrigação do CREDENCIADAO, observando a forma de
pagamento no Regulamento de Credenciamento do SENAI/DR-MA.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
I – O CREDENCIADO enviará no dia 05 (cinco) de cada mês, relação
das atividades prestadas, devidamente atestada pelo Coordenador, quando estas
forem realizadas.
II - A INSTITUIÇÃO analisará o faturamento e efetuará o pagamento até
30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da Nota Fiscal, caso não haja
inconsistências na documentação;
III - Sendo detectada qualquer anormalidade no faturamento
apresentado, o pagamento dos serviços ficará condicionado ao parecer emitido
pela Fiscalização do Contrato, após a análise do fato;
IV - O valor a ser pago será em conformidade com a tabela prevista no
Edital de Credenciamento.
CLÁUSULA QUINTA – CESSÃO
26
SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, 1º Andar
Edifício Casa da Indústria - Bequimão
65060-645 São Luís/MA
Telefone (98) 2109-1862/1868/1871/1876
Telefax (98) 2109-1863 / 1864
www.fiema.org.br

FIEMA
Federação
das Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

DR 023

I - Fica vedado ao CREDENCIADO, sem a expressa anuência da
INSTITUIÇÃO, transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações
assumidos neste instrumento para outro CREDENCIADO;
CLÁSULA SEXTA – PRAZO
O presente contrato vigorará por prazo de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROIBIÇÃO
I – A CREDENCIADA se compromete a não utilizar, em todas suas
atividades, mão-de-obra infantil, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
a) A inexecução total ou parcial dos serviços oriundo do credenciamento,
sujeitará o CREDENCIADO, garantida a defesa prévia, às seguintes
penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de contratar e licitar
com o SENAI, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Será cabível pena de multa:
a) Na hipótese de inexecução parcial, será aplicada multa de 5% (cinco por cento)
da importância apurada no período de vigência da Autorização de Prestação de
Serviço – APS, ensejando, a critério do SENAI, o cancelamento da autorização.
b) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor atualizado do serviço e ensejando, a critério do SENAI, o cancelamento da
autorização e a rescisão do Termo de Credenciamento.
c) A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais
sanções.
e) Caberá a penalidade de suspensão do direito de contratar/credenciar, pelo
prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua aplicação, nos casos de
inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do
SENAI.
d) Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do
credenciamento, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução
do objeto deste processo, comportarem-se de modo inidôneo, deixarem de
entregar documentação prevista, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas, sem prejuízo
da reparação dos danos causados ao SENAI.
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e) As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que o CREDENCIADO
tiver direito ou cobradas judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo.
f) As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem às
irregularidades constatadas.
g) No caso de atraso na prestação do serviço, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas neste instrumento, o Termo de Credenciamento poderá ser
imediatamente rescindido, a critério do SESI/SENAI. Nesta situação, o SENAI
poderá convocar outro CREDENCIADO para conclusão do serviço iniciado.
h) Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, em qualquer caso de
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
notificação.
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de São Luís, capital do Estado do
Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja,
para
dirimir
as
dúvidas
oriundas
deste
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas
vias de igual teor e efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Luís, _____ de __________ de 2017.

Marco Antonio Moura da Silva
Diretor Regional do Maranhão/MA
CREDENCIANTE

CREDENCIADO

Testemunhas:
______________________________________
RG e CPF

______________________________________
RG e CPF
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MINUTA
CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. – ÁREA (XX)
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gerenciamento e
Assessoria à Fiscalização
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Credenciamento, o SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SESI – DEPARTAMENTO
REGIONAL
DO
MARANHÃO,
inscrito
no
CNPJ
sob
o
n.º
XXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Retorno da Cohama, Edifício Casa da Indústria Albano Franco, 4º andar, São
Luís, Maranhão, doravante designado INSTITUIÇÃO, neste ato representado por
seu Diretor Regional, Sr. Roseli de Oliveira Ramos, CREDENCIA o (a) Sr (a),
XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), portador (a) da carteira de identidade nº.
xxxxxxxxxxxxxxxxx e CPF nº. xxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado (a) na
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que se intitula a partir deste momento denominado
CREDENCIADO(A), respaldado no Regulamento de Credenciamento para
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Gerenciamento e
Assessoria à Fiscalização, aprovado pelo Ato Resolutório n. º XXXXX, do
Conselho Regional do SENAI, sendo observadas as normas consignadas no
mesmo e que ficam fazendo parte integrante deste Contrato independentemente
de transcrição, e Edital de Credenciamento de Pessoa Jurídica nº. 001/2017
resolvem de comum acordo, firmar o presente Contrato, o que fazem da forma a
seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente instrumento é o Credenciamento da Empresa
XXXXXXXXXXXXXXXX, para Prestação de Serviços Técnicos Especializados
em Gerenciamento e Assessoria à Fiscalização, na Área de XXXXXXXXXX,
conforme especificado no Regulamento de Credenciamento nº. 001/2017, para o
SENAIDR/MA, por parte do CREDENCIADO.
Parágrafo Primeiro - O Credenciado obedecerá tabela de valores
estabelecidos no Regulamento.
Parágrafo Segundo - Será informado ao Credenciado com
antecedência mínima de até 6 (seis) dias úteis, local, data e horário das atividades
a serem desenvolvidas.
Parágrafo Terceiro – Todas as regras previstas em Regulamento,
fazem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de
transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO
Coordenação da atuação dos projetistas durante o desenvolvimento da obra,
através de consultas técnicas, reuniões e visitas à obra.
b) Controle de toda a documentação da obra, com a manutenção e organização
de arquivo contendo cópias dos projetos, memoriais descritivos e das
especificações, contratos firmados, correspondências, orçamento básico e
respectivas atualizações e modificações, atas e deliberações.
c) Quando de ordem de serviço para execução de obra, juntamente com o Plano
de trabalho, a CONTRATADA deverá apresentar: Plano de Gestão da Obra
(PGE), os resultados da fiscalização dos projetos, a EAP, o diagrama de rede
(Gráfico de Gantt) e diagrama PERT – CPM, visando com isto garantir que não
ocorram atrasos devido a problemas que poderiam ser previstos e antecipados ou,
ao menos, que medidas mitigadoras sejam adotadas.
d) O monitoramento e controle das atividades sob-responsabilidade da
CONTRATADA terão por base a análise de projetos, o Plano de Gestão da Obra e
o processo de fiscalização da obra. Ressalta-se, contudo que do conjunto de
documentos que serão elaborados de modo regular pela CONTRATADA e
construtora(s), o cronograma físico-financeiro é a ferramenta de indicação das
medições e das respectivas datas para pagamentos, não podendo ultrapassar os
prazos estabelecidos em contrato.
e) Como parte do processo de controle e registro, a CONTRATADA deverá
realizar reuniões em periodicidade definida com o SESI entre os diversos
envolvidos no processo para divulgação de informações, debate sobre problemas
identificados, encaminhamento de ações com responsáveis e prazos definidos, e
tomada de decisões.
f) As atas de reunião decorrentes deverão ser produzidas pela CONTRATADA,
seguindo os critérios definidos pelo Project Management Institute (PMI), pela
norma NBR ISO 10.006/2003 (Gerenciamento da Qualidade – Diretrizes para a
qualidade em gerenciamento de projetos) e pelas exigências estabelecidas pelos
procedimentos internos do SESI.
g) O controle da execução dos serviços por parte do SESI será realizado por meio
de análise de registros, relatórios e documentos pertinentes elaborados pela
CONTRATADA e a partir de reuniões de trabalho. A partir da análise do
andamento dos serviços, podem ser demandadas pelo SESI ações corretivas,
preventivas ou de melhoria, relacionadas ao controle e ao desempenho das
atividades.
h) A CONTRATADA também deverá desenvolver e implantar procedimentos
operacionais de Gerenciamento de Resíduos de Obra (GRO), AUXILIANDO a
30
SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial

Departamento
Regional do
Maranhão

Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n.º, 1º Andar
Edifício Casa da Indústria - Bequimão
65060-645 São Luís/MA
Telefone (98) 2109-1862/1868/1871/1876
Telefax (98) 2109-1863 / 1864
www.fiema.org.br

FIEMA
Federação
das Indústrias
do Estado do
Maranhão

SESI
Serviço Social
da Indústria

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

DR 023

empresa responsável pela execução nas etapas de caracterização, triagem,
acondicionamento, transporte e destinação. Com esta medida pretende-se:
• Desenvolver e implantar procedimentos operacionais de Gestão de Resíduos de
Obra.
• Capacitar a equipe técnica do fornecedor, construtora e suas subcontratadas
para gerenciar todo o tipo de resíduo de obra.
• Atender à Resolução Conama 307, normas técnicas e leis aplicáveis.
• Aumentar o controle sobre o desperdício de materiais.
• Melhorar a organização e limpeza da obra.
• Melhorar a imagem e credibilidade perante clientes, comunidade, governo e
sociedade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO
Ocorrerá o descredenciamento/Rescisão contratual quando:
f) Descumprido as regras previstas em Edital, Termo de Credenciamento e
nas Autorizações de Serviços;
g) Quando realizada prestação de serviço com qualidade insuficiente,
conforme apurado e comprovado;
h) Quando da Recusa por 02 (três) vezes consecutivas, quando convocado o
Credenciado para realizar serviços;
i) Quando da comprovação da irregularidade fiscal da Empresa;
12.2. Fica facultada ao Credenciado a defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, quando do Descredenciamento, contados da Notificação;
12.3. O Termo de Credenciamento poderá ser Rescindido por qualquer uma das
partes, mediante Notificação com antecedência de 30 (trinta) dias;
CLÁUSULA QUARTA - DA SEGURANÇA
4.1 – Obedecer todas as leis, posturas e regulamentos federais,
estaduais e municipais relativos à Saúde e Segurança das atividades a serem
executados.
4.2 - O CREDENCIADO obriga-se, a pagar qualquer indenização por
danos causados em decorrência das atividades a serem prestadas a terceiros, na
forma deste contrato;
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CLÁUSULA QUINTA –
ENVOLVIDO

RESPONSABILIDADE

QUANTO

AO

PESSOAL

Inexiste, para a INSTITUIÇÃO, qualquer vínculo, responsabilidade e
subordinação em relação aos Empregados dos CREDENCIADOS.
CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO
I - COMUNICAÇÃO INTERNA
1– Manter a CREDENCIADA atualizado das regras e procedimentos a
serem adotados no interior das suas instalações, no intuito de evitar acidentes,
danos ou desperdícios na execução das atividades a serem realizadas.
II - PAGAMENTO
2-

Realizar pagamento, dentro das condições previstas na cláusula quarta, a
contra prestação das atividades realizadas.

III – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
1- Fornecer materiais de consumo e equipamentos necessários à
execução das atividades quando efetuados nas Unidades do SESI/DR-MA,
quando da não obrigação do CREDENCIADAO, observando a forma de
pagamento no Regulamento de Credenciamento do SENAI/DR-MA.
CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
I – O CREDENCIADO enviará no dia 05 (cinco) de cada mês, relação
das atividades prestadas, devidamente atestada pelo Coordenador, quando estas
forem realizadas.
II - A INSTITUIÇÃO analisará o faturamento e efetuará o pagamento até
30 (trinta) dias corridos da data da apresentação da Nota Fiscal, caso não haja
inconsistências na documentação;
III - Sendo detectada qualquer anormalidade no faturamento
apresentado, o pagamento dos serviços ficará condicionado ao parecer emitido
pela Fiscalização do Contrato, após a análise do fato;
IV - O valor a ser pago será em conformidade com a tabela prevista no
Edital de Credenciamento.
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CLÁUSULA QUINTA – CESSÃO
I - Fica vedado ao CREDENCIADO, sem a expressa anuência da
INSTITUIÇÃO, transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações
assumidos neste instrumento para outro CREDENCIADO;
CLÁSULA SEXTA – PRAZO
O presente contrato vigorará por prazo de 12 (doze) meses, a partir da
data de sua assinatura.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PROIBIÇÃO
I – A CREDENCIADA se compromete a não utilizar, em todas suas
atividades, mão-de-obra infantil, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da
Constituição Federal.
CLÁUSULA OITAVA - PENALIDADES
a) A inexecução total ou parcial dos serviços oriundo do credenciamento,
sujeitará o CREDENCIADO, garantida a defesa prévia, às seguintes
penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de contratar e licitar
com o SESI, por prazo não superior a 02 (dois) anos.
Será cabível pena de multa:
a) Na hipótese de inexecução parcial, será aplicada multa de 5% (cinco por cento)
da importância apurada no período de vigência da Autorização de Prestação de
Serviço – APS, ensejando, a critério do SESI, o cancelamento da autorização.
b) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do
valor atualizado do serviço e ensejando, a critério do SESI, o cancelamento da
autorização e a rescisão do Termo de Credenciamento.
c) A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais
sanções.
e) Caberá a penalidade de suspensão do direito de contratar/credenciar, pelo
prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de sua aplicação, nos casos de
inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI.
d) Aos proponentes que ensejarem o retardamento da execução do
credenciamento, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem a execução
do objeto deste processo, comportarem-se de modo inidôneo, deixarem de
entregar documentação prevista, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude
fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas, sem prejuízo
da reparação dos danos causados ao SESI.
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e) As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que o CREDENCIADO
tiver direito ou cobradas judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo.
f) As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as
irregularidades constatadas.
g) No caso de atraso na prestação do serviço, sem prejuízo da aplicação das
penalidades previstas neste instrumento, o Termo de Credenciamento poderá ser
imediatamente rescindido, a critério do SESI. Nesta situação, o SESI poderá
convocar outro CREDENCIADO para conclusão do serviço iniciado.
h) Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, em qualquer caso de
aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da
notificação.
CLÁUSULA NONA – FORO
Fica eleito o foro da cidade de São Luís, capital do Estado do
Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja,
para
dirimir
as
dúvidas
oriundas
deste
CONTRATO
DE
CREDENCIAMENTO.
E, por estarem assim justos e acordados, assinam o presente em duas
vias de igual teor e efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís, _____ de __________ de 2017.

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente Regional do SESI DR/MA
CREDENCIANTE

CREDENCIADO
Testemunhas:
______________________________________
RG e CPF

______________________________________
RG e CPF
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