Serviço Social da Indústria - SESI
EDITAL DE CREDENCIAMENTO EDUCAÇÃO Nº 001/2017.
1. CAPÍTULO I - DO OBJETIVO
1.1 Constitui objetivo do presente Edital o CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas e
especializadas na prestação de serviços nas áreas de CONSULTORIA EM ROBÓTICA
E DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE INDÚSTRIA DA AUTONOMIA DO
COTIDIANO, conforme requisitos constantes deste Edital e seus anexos.
2. CAPÍTULO II - DAS DEFINIÇÕES:
2.1 Para fins deste CREDENCIAMENTO considerar-se-á:
SESI/MA
COMISSÃO AVALIADORA HABILITADO
EM EDUCAÇÃO
CREDENCIADA

Serviço Social da Indústria, Departamento
Regional do Maranhão – SESI/MA. .
Colaboradores do SESI com atribuição de
conduzir e gerenciar este processo de
credenciamento.
Empresa que atenda às exigências deste
Edital, que tiver a sua habilitação deferida
pela Comissão Avaliadora e o contrato de
prestação de serviços vigente.

3. CAPÍTULO III - DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO

3.1 O PROCESSO DE CREDENCIAMENTO OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA:
a) Publicação do edital em jornal de grande circulação, aviso para o cadastro de pessoa
jurídica, MEI interessada em Credenciamento;
b) Retirada do edital pela empresa solicitante, no SESI/MA, mediante assinatura de
protocolo;
c) O(s) responsável(is) legal(is) da empresa solicitante deverá apresentar a documentação
relacionada no Capítulo IV;
d) Análise técnica e documental pela Comissão Avaliadora;
e) Divulgação das empresas habilitadas;
3.2 Os dados informados na solicitação de credenciamento, especificação do serviço e
cumprimento das etapas previstas no processo de credenciamento serão de
responsabilidade exclusiva da empresa solicitante.
3.3 Verificada alguma/qualquer falsidade ou irregularidade nas informações prestadas pela
empresa ou na documentação apresentada, a mesma será imediatamente descredenciada,
podendo ainda o SESI/MA adotar as medidas judiciais cabíveis.
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3.4 A apresentação da documentação e o preenchimento das condições constantes do
presente Edital são requisitos obrigatórios para o credenciamento da empresa solicitante. As
empresas que não atenderem às exigências constantes deste Edital não serão
credenciadas.
3.5 Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia, autenticada por Tabelião de Notas ou por membro da
Comissão Avaliadora, podendo esta solicitar a exibição dos originais para conferência.
3.6 Se houver dúvida ou divergência entre a via original e a via constante da documentação
apresentada, prevalecerá o conteúdo da via original.
3.7 Não serão aceitas as solicitações de credenciamento de empresas cujo objeto social
não seja compatível com o serviço objeto deste Edital.
4. CAPÍTULO IV – DA DOCUMENTAÇÃO DA SOLICITANTE
4.1 Para a participação neste CREDENCIAMENTO, à empresa solicitante deverá apresentar
à Comissão Avaliadora, nos termos estabelecidos neste Edital, os seguintes documentos:
4.1.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA
4.1.1.1 Registro empresarial, no caso de empresário;
4.1.1.2 Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
4.1.1.2.1 Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
4.1.1.2.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4.1.1.3 Para empresas estrangeiras com filial no Brasil, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social autenticado pelo órgão de registro empresarial competente, acompanhado do Decreto
de autorização de funcionamento no Brasil, com procuração outorgada por quem de direito
ao seu representante legal no Brasil, da qual deverão constar poderes para receber citações
e para responder pela empresa nas áreas judicial ou extrajudicial;
4.1.1.4 Para empresa brasileira representante no Brasil de empresa estrangeira, além dos
documentos mencionados na alínea 4.1.1.2, apresentar procuração outorgada por quem de
direito ao seu representante legal no Brasil, da qual deverão constar poderes para receber
citações e para responder pela empresa nas áreas judicial ou extrajudicial;
4.1.1.5 Será aceito neste credenciamento Microempreendedor Individual MEI, desde que
sua atividade seja permitida no MEI e possua as qualificações exigidas neste edital, sendo
enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos federais (Imposto de Renda,
PIS, Cofins, IPI e CSLL).
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4.1.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
4.1.2.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo Distribuidor da
sede da empresa solicitante nos 90 (noventa) dias anteriores à data do recebimento do
envelope pela Comissão Avaliadora.
4.1.3 PROVA DE REGULARIDADE FISCAL
4.1.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
4.1.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede da solicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual.
4.1.3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede
da solicitante, na forma da lei.
4.1.3.4 A comprovação de regularidade perante a Fazenda Nacional deve ser feita através
da apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), com informações da situação do sujeito
passivo quanto aos tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados.
4.1.3.5 A comprovação de regularidade perante a Fazenda Estadual far-se-á mediante
apresentação de certidão negativa pertinente a todos os impostos.
4.1.3.6 A comprovação de regularidade perante a Fazenda Municipal far-se-á mediante
apresentação de certidão negativa genérica ou certidão negativa específica pertinente a
débitos mobiliários.
4.1.3.7 Prova da regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Dívida
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante apresentação de Certidão
Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros.
4.1.3.8 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
mediante apresentação de Certificado de Regularidade de FGTS (CRF).
4.1.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1.4.1 Atestado(s) ,que comprove(m) experiência anterior do solicitante no desempenho de
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital.
4.1.4.2 O solicitante deverá indicar formalmente os responsáveis pela execução dos
serviços que atendam integralmente aos requisitos estabelecidos no ANEXO VI deste Edital.
Os profissionais indicados não poderão estar vinculados a mais de uma empresa
participante.
4.1.4.3 A comprovação de vinculação do(s) profissional(is) à empresa solicitante poderá ser
efetuada através de cópia autenticada da CTPS, caso empregado(s), ou Contrato Social em
vigor, em caso de sócio (s), ou ainda, Contrato de Prestação de Serviços, em que caso de
prestador de serviços autônomo.
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4.1.1.4 Apresentar Currículo Vitae dos profissionais que irão atuar nas atividades,
relacionando as principais experiências em que prestou os serviços referentes ao
credenciamento desejado.
4.1.5 DECLARAÇÕES
4.1.5.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo e de que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos e mais de 16 (dezesseis) anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos e maior de 14
(quatorze) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº 9.854/99), ANEXO II.
4.1.5.2 Declaração de disponibilidade para prestação dos serviços nos locais indicados pelo
SESI/MA, em seu município de atuação, e, esporadicamente, em outras regiões do território
estadual (ANEXO II).
4.1.5.3 As certidões extraídas da internet somente terão validade se confirmada sua
autenticidade.
4.1.5.4 Os documentos deverão ter validade mínima até a data de entrega do envelope.
5. CAPÍTULO V– DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
5.1 A empresa interessada deverá apresentar os documentos relacionados no item 3.3
deste regulamento, junto à Coordenadoria de Educação do SESI/MA no seguinte endereço:
Casa da Indústria Albano Franco, Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Retorno da
Cohama, São Luís, CEP 65060-645.
5.2 O envelope deverá ser entregue lacrado, contendo razão social, endereço, telefone/fax e
e-mail da empresa solicitante, além das seguintes informações:
ENVELOPE I – SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
SESI/MA
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017
NOME COMPLETO, ENDEREÇO DA SOLICITANTE, TEL/FAX E E-MAIL.
6. CAPÍTULO VI - DO CREDENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO

6.2 A análise da documentação ficará sob a responsabilidade da Comissão Avaliadora, que
decidirá acerca da habilitação das empresas solicitantes desde que estas atendam aos
requisitos deste Edital.
6.2.1 Da análise, que deverá observar a cronologia estabelecida pela lista de classificação,
resultará a lista de empresas habilitadas.
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6.2.1 As empresas que não satisfaçam os requisitos serão notificadas pela Comissão
Avaliadora para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sanar as pendências existentes, sob pena
de desconsideração da solicitação feita.
6.3. Em não sendo aprovada, a interessada poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, contados da notificação de indeferimento;
6.4 As empresas habilitadas, após a assinatura do contrato, comporão o rol de credenciadas
para a execução dos serviços objeto deste Edital, observando a cronologia estabelecida
pela lista de habilitação 6.2.
6.5 As empresas credenciadas para o mesmo objeto serão designadas para a prestação
dos serviços (demandas) mediante rodízio, observada a ordem (cronologia) estabelecida no
rol de credenciadas.
6.6 A Comissão Avaliadora dará tratamento isonômico a todas as empresas credenciadas,
sendo garantidas a estas as mesmas condições para a prestação dos serviços e a mesma
base de remuneração para os serviços executados, sendo vedada qualquer concessão de
beneficio ou favorecimento.
6.7. As demandas deverão ser distribuídas de forma proporcional entre as credenciadas, de
modo a equalizar o volume de serviços de cada uma delas. A solicitação das demandas darse-á por autorização de Serviços emitida pelo SESI/MA, considerando que cada um
corresponderá a uma vaga a ser preenchida. Na impossibilidade de executar o serviço as
demandas serão direcionadas à empresa subsequente no rol das credenciadas.
6.7.1 A empresa credenciada poderá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do
recebimento da solicitação, declinar, de forma justificada, no todo ou em parte, através de
instrumento formal, a(s) demanda(s) recebida(s). Nestes casos, as demandas serão
direcionadas à empresa subsequente no rol das credenciadas.
6.7.1.1 A empresa credenciada apenas poderá exercer a faculdade de declinar (item 6.7.1)
por 02 (duas) vezes consecutivas por semestre, durante a vigência do seu contrato de
prestação de serviço (ANEXO III), sob pena de aplicação das penalidades contratuais
estabelecidas. Neste caso, as demandas serão direcionadas à pessoa jurídica subsequente
no rol de empresas credenciadas.
6.7.1.2 A cada semestre a Comissão Avaliadora realizará levantamento das demandas
distribuídas às CREDENCIADAS para fins de gestão deste processo de credenciamento,
contabilizando-se os declínios. Em sendo detectado desequilíbrio na distribuição das
demandas, caberá à Comissão Avaliadora, de forma justificada, restabelecer o equilíbrio, de
forma isonômica, entre as CREDENCIADAS, ainda que, para tanto, seja necessário
desobedecer à ordem estabelecida no rol.
6.7.1.2.1 A regra estabelecida no item acima não será aplicada às empresas que exercerem
o direito de declínio do item 6.7.1.1.
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6.8 Quando houver demanda excepcional, cujas características se enquadrem nas
hipóteses abaixo, a Comissão Avaliadora poderá encaminhá-las, fora da ordem cronológica
já estabelecida, desde que devidamente justificado no processo e respeitados os princípios
da razoabilidade, economicidade e eficiência, dentre as empresas credenciadas, aquela que
reúna as condições adequadas à prestação do serviço, considerando:
a) Experiências anteriores no desenvolvimento de atividades correlatas às definidas no
presente edital;
b) Similaridade de perfis (área de conhecimento e atuação) entre a vaga aberta e aquela na
qual uma das credenciadas já esteja atuando;
c) Proximidade entre a sede e/ou filial da credenciada e o local (município) da execução dos
serviços;
d) Total de prestação de serviços já realizados pelos fornecedores credenciados;
6.9 Ao final da vigência deste Edital, a Comissão Avaliadora deverá emitir relatório
minudenciado, para a Empresa, contendo as demandas, a sua forma de distribuição,
percentuais de execução dos serviços de cada empresa credenciada, a aplicação do item
6.8 e demais informações pertinentes à gestão deste CREDENCIAMENTO.
7. CAPÍTULO VII - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente regulamento entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará por 12 (doze)
meses, podendo qualquer empresa do ramo, durante este prazo e, desde que cumpra os
requisitos previstos neste instrumento, solicitar seu credenciamento. O prazo de vigência do
regulamento poderá ser prorrogado, a critério do SESI/MA desde que haja a devida
publicação desta prorrogação. As consequentes e eventuais prorrogações dos instrumentos
de credenciamento serão objeto de Termo Aditivo.
8. CAPÍTULO VIII - DO CONTRATO

8.1 As empresas habilitadas, conforme ordem já estabelecida serão convocadas para a
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, conforme minuta constante do ANEXO IV
deste Edital, devendo o serviço ser executado nos termos estabelecidos no ANEXO VI.
8.2 O referido Contrato não obriga, por si só, o SESI/MA a encaminhar demandas a
qualquer título, à CREDENCIADA.
9. CAPÍTULO IX – DA REMUNERAÇÃO DA CREDENCIADA
9.1 A Remuneração à CREDENCIADA encontra-se discriminada na Tabela de valores
(ANEXO IX).
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9.2 O referido Contrato não obriga, por si só, o SESI/MA efetuar pagamento, a qualquer
título, à empresa CREDENCIADA. Só haverá pagamento para os serviços
comprovadamente realizados.
9.3 A CREDENCIADA deverá enviar ao SESI/MA, até o dia 10 (dez) do mês subsequente, o
Espelho de Serviços Prestados (ANEXO VIII) relativos aos serviços executados no mês
anterior, juntamente com o Planejamento do Serviço e Ações Realizadas (ANEXO VII) para
aprovação pelo SESI/MA.
9.4 Após a aprovação do Espelho de Serviços prestados, a CREDENCIADA deverá emitir a
nota fiscal respectiva, devidamente acompanhada do comprovante de recolhimento do ISS,
quando devido.
9.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida conforme denominação e CNPJ relacionados abaixo:
SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/MA
.770.020/0001-30
9.6 Se verificadas inconformidades nos serviços prestados, o SESI/MA solicitará à
CREDENCIADA que se manifeste quanto às questões apontadas. O pagamento somente
será autorizado se a manifestação for acatada pelo SESI/MA, caso a justificativa não seja
acatada, caberá ao SESI/MA decidir quanto à notificação formal e/ou glosa ou até mesmo o
descredenciamento da CREDENCIADA, que neste último caso, deverá ser submetida à
aprovação da Superintendência Regional do SESI/MA.
9.7 O pagamento será feito exclusivamente na conta corrente da CONTRATADA,
considerando-se, porém, que:
a) não será aceita cobrança bancária;
b) não serão admitidas propostas com pagamentos antecipados;
c) não será permitida negociação de título com instituições com intuito de antecipação do
pagamento.
9.8 Havendo irregularidade na Nota Fiscal apresentada, o prazo para pagamento será
contado a partir de sua regularização.
9.9 No ato do pagamento, o SESI/MA efetuará as retenções que sejam legalmente devidas.
10. CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 As empresas CONTRATADAS deverão obedecer integralmente às regras constantes
deste Edital e seus anexos.
10.2 O envio da Solicitação de Credenciamento implica o conhecimento e aceitação das
condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceitas quaisquer alegações de
desconhecimento de seus termos.
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10.3 Os serviços objeto do presente credenciamento serão prestados em São Luís e no
interior do Estado, atendendo à demanda de todas as Unidades do SESI/MA.
10.4 O presente Edital não gera obrigação de indenizar as empresas credenciadas que
porventura não venham a prestar serviços para o SESI/MA.
11. CAPÍTULO XI – DOS IMPEDIMENTOS
11.1 Estão impedidos de participar deste CREDENCIAMENTO:
a) Pessoas Jurídicas em que os sócios ou associados sejam empregados de qualquer das
entidades que compõem o Sistema FIEMA (FIEMA, SESI/MA, SENAI/MA, IEL/MA);
b) Empresas e respectivos profissionais que tenham sofrido penalidade de suspensão de
licitar ou contratar com quaisquer das entidades que compõem o Sistema FIEMA (FIEMA,
SESI/MA, SENAI/MA, IEL/MA);
c) Empresas reunidas em forma de consórcio;
d) Empresas que estejam em débito junto a qualquer entidade do Sistema FIEMA (FIEMA,
SESI/MA, SENAI/MA, IEL/MA).
CAPÍTULO XII – DOS ANEXOS
ANEXO I

Solicitação de Credenciamento

ANEXO II

Declarações

ANEXO III

Termo de Referência

ANEXO IV

Minuta do Contrato de Prestação de Serviços de
Credenciamento

ANEXO V

Registro de Profissionais

ANEXO VI

Requisitos dos Serviços

ANEXO VII

Planejamento do Serviço/Ações Realizadas

ANEXO VIII

Espelho de Serviços Prestados

ANEXO IX

Tabela de Remuneração ao Credenciado

ANEXO X

Avaliação do Fornecedor

ANEXO XI

Termo de Confidencialidade

ANEXO XII

Termo de Responsabilidade para uso de
equipamentos do SESI
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ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
SERVIÇOS EDUCAÇÃO
( ) Consultoria em Robótica
( ) Oficina de Indústria de Autonomia do Cotidiano- Personal Home
Nome/Razão Social
Endereço
CEP

Telefones

Cidade

CNPJ
Responsável Legal (1)
Endereço (1)
Cidade (1)
CEP (1)

Responsável Legal (2)
Endereço (2)
Cidade (2)
CEP (2)

Telefones (1)

Telefones (2)

Identidade (1)

Registro no SATED
(1)
CPF (1)

Registro no SATED
(2)
CPF (2)

Identidade (2)

Serviços Credenciados:

Responsável (is) Legal (is):
Declaro(amos) serem verdadeiras as declarações que constam neste documento.
Data
Assinatura
Data
Assinatura
Espaço Reservado ao SESI/MA
Responsável Técnico
Gerente da Unidade
Data
Assinatura
Data
Assinatura

Data

Superintendente
Assinatura

Anexar cópia autenticada dos seguintes documentos:
- CNPJ;
- Contrato Social e alterações;
- Certidão Negativa de Débito FGTS/INSS;
- Carteira de Identidade do (s) representante(s) legal(is);
- Curriculum Vitae do(s) representante(s) legal(is) e profissional(is) que prestarão serviço;
- Comprovante de conta bancária da Pessoa Jurídica no Banco do Brasil ou Caixa
Econômica Federal;
- Comprovação do(s) vínculo(s) do(s) profissional(is) que prestarão serviço com a pessoa
jurídica.
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ANEXO II
CREDENCIAMENTO Nº 001/2017.
DECLARAÇÕES
Empresa XXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXX, por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) XXXXX, portador(a) da Carteira de identidade nº XXXXX e do CPF nº XXXXX,
DECLARA:
01 - sob as penas da Lei, inexistir, em relação à Empresa e a seus sócios ou diretores,
qualquer fato impeditivo de participação no referido CREDENCIAMENTO.
02 - que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(observação: em caso afirmativo, incluir a ressalva acima).
03 - que dispõe de estrutura física adequada com capacidade de realizar mais de um
atendimento ao mesmo tempo.
04 – que tem disponibilidade para prestação dos serviços nos locais indicados pelo
SESI/MA em seu município de atuação, e, esporadicamente, em outras regiões do território
estadual.
São Luís,..........de.................................de 2017.

_______________________________
EMPRESA LICITANTE/CNPJ
(Assinatura do representante legal)
LOGOMARCA/TIMBRE DA LICITANTE
Telefone:
Fax:
E-mail:
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ANEXO III
EDITAL DE CREDENCIAMENTO 001/2017.
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para execução de serviços nas áreas
de CONSULTORIA EM ROBÓTICA E OFICINA DE INDÚSTRIA DE AUTONOMIA DO
COTIDIANO- PERSONAL HOME objetivando o atendimento às indústrias e aos projetos
educacionais desenvolvidos pelo SESI/MA.
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
O objeto deste credenciamento envolve a prestação dos seguintes serviços: Serviços de
Consultoria em Robótica e Oficina de Indústria de Autonomia do Cotidiano- Personal Home,
de acordo com o Anexo VI deste Edital.
A carga horária para cada serviço será definida posteriormente de acordo com os critérios
de cada projeto.
2.1 PRODUTOS ESPERADOS
2.1.1. Serviços de Consultoria em Robótica: preparar presencialmente professores e alunos
contemplando programações de software, configuração de hardware e programação
estruturada, tendo como objetivo o nivelamento das equipes e a resolução de tarefas para
os torneios e campeonatos de Robótica.
2.1.2. Oficina de Indústria de Autonomia do Cotidiano- Personal Home- Persolnal Home:
Realizar oficinas relacionadas às tarefas do cotidiano doméstico no ambiente escolar, como
em outros espaços, oportunizando a conquista de domínios em afazeres necessários em
situações informais, tais como:











Procedimentos de avaliação do espaço e estabelecimento de rotinas;
Uso adequado de ferramentas, materiais de limpeza e equipamentos de proteção;
Organização de roupas e brinquedos;
Descarte seletivo de lixo e reciclagem de embalagens e Pet.
Organização de divisórias e gavetas (espaços para medicamentos, materiais de limpeza,
roupas, maquiagens, sapatos e bijuterias);
Procedimentos de arrumação de cama e mesa para diversos eventos (café, lanche,
almoço);
Técnicas de reparos de roupas, botão, colagens e customização.
Procedimentos de engomagem e dobragem de roupa;
Prevenção de alergias e acidentes domésticos;
Otimizando o dia a dia, pequenos reparos e sustentabilidade.
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2.2 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.2.1 A execução de qualquer serviço deverá ser antecedida pela emissão de Autorização
de Serviço (os) pelo SESI/MA.
2.2.2 Na execução dos serviços o prestador deverá:
a) Prestar os serviços em local e horário acordados com o SESI/MA;
b) O profissional designado para a prestação de serviços deverá estar presente ao local do
atendimento com, pelo menos, 30 (trinta) minutos de antecedência;
3. LOCAIS DE TRABALHO
3.1. O serviço poderá ser executado em qualquer município do estado do Maranhão, em
conformidade com os contratos firmados pelo SESI/MA.
4. FORMA DE PAGAMENTO
4.1 O pagamento será feito mediante entrega e aprovação pelo SESI/MA dos produtos
contemplados no item 2.1 deste Termo. A remuneração será viabilizada após a emissão de
Espelho de Serviços Prestados pela CREDENCIADA e validada pelo SESI/MA.
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CREDENCIAMENTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O SERVIÇO SOCIAL
DA INDÚSTRIA – SESI/MA E, DO OUTRO LADO,
A (PESSOA JURÍDICA), NA FORMA ABAIXO:
O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional do Maranhão, SESI/MA,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, através da Coordenadoria de
Educação – COEDU, com endereço na Casa da Indústria, Av. Jerônimo de Albuquerque,
s/nº, Retorno da Cohama, São Luís- MA, no CNPJ sob nº 03.770.020/0001-30, neste
instrumento apenas denominado SESI/MA, neste ato representado pela Superintendente,
Roseli de Oliveira Ramos, brasileira, casada, CPF/MF: 012.081.443-91 e RG:
153.501.420000 GEJUSP/MA e, do outro lado, a (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PESSOA
JURÍDICA), inscrita no CNPJ sob o nº XXX.XXX.XXX-XX, qualificado na Solicitação de
Credenciamento, aqui denominado simplesmente CREDENCIADA, neste ato representado
pelo (cargo), (Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF
nº XXX.XXX.XXX-XX e RG nº XXXXXXX, resolvem celebrar o presente Contrato de
Prestação de Serviços, que se regerá pelas condições estabelecidas nas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto deste Contrato, a prestação, pela CREDENCIADA, dos serviços
especificados na Solicitação de Credenciamento às indústrias, aos seus empregados,
dependentes e à comunidade, de acordo com o Edital de CREDENCIAMENTO nº 001/2017
e seus Anexos, os quais passam a integrar este instrumento, como se nele estivessem
transcritos.
Parágrafo único. Os serviços serão executados sob demanda, mediante envio à
CREDENCIADA de Autorização de Serviços, contendo os requisitos e perfil da vaga a ser
preenchida.
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
Constituem obrigações da CREDENCIADA
I – prestar os serviços objeto deste contrato conforme especificações e procedimentos
estabelecidos no ANEXO V deste instrumento;
II – responder, por si e sem qualquer vínculo de solidariedade com o SESI/MA, por todos os
encargos civis, fiscais, tributários, previdenciários, trabalhistas, sociais, etc., havidos ou por
haver, relacionados à prestação dos serviços ora contratados, apresentando, sempre que
solicitado pelo SESI/MA, as comprovações respectivas, sob pena de retenção de eventuais
pagamentos que lhe sejam devidos;
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III – responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado direta ou indiretamente ao
SESI/MA ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na execução do contrato, responsabilidade
esta que não se exclui nem reduz em decorrência da fiscalização ou acompanhamento
exercido pelo SESI/MA;
IV – manter a equipe técnica indicada pela empresa quando da solicitação de
credenciamento vinculada à execução dos serviços, sendo que a sua substituição somente
poderá ser realizada por outro profissional com a mesma ou superior qualificação técnica
mediante prévia autorização do SESI/MA;
V – repor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os profissionais da equipe técnica venham a
solicitar desligamento da CREDENCIADA, e, imediatamente, aqueles que venham a ser
desligados por vontade da CONTRATADA;
VI - comprometer-se na adequada utilização dos equipamentos do SESI/MA, dentro e fora
de suas instalações. Caso a utilização seja fora da Unidade, esta deverá ser conforme o
Termo de Responsabilidade para uso dos equipamentos (ANEXO XI) e manual de
utilização, quando houver. O mesmo procedimento deverá ser adotado em relação ao(s)
profissional (is) que prestará (ão) serviço;
VII – comprometer-se com o sigilo das informações obtidas durante o planejamento e a
execução dos serviços confirmados, conforme Termo de Confidencialidade (ANEXO X). O
mesmo procedimento deverá ser adotado em relação ao(s) profissional (is) que prestará
(ão) serviço;
VIII - para que os serviços sejam considerados prestados pela CREDENCIADA, além do
encaminhamento do Espelho de Serviços Prestados (ANEXO VI) ou documento compatível,
conforme Cláusula Quarta, é necessário:
a) realizar os serviços descritos de acordo com Planejamento de Serviços/Ações Realizadas
(ANEXO VII);
IX - participar sempre que necessário, de reuniões com o SESI/MA, em razão dos serviços
ou de melhor gerenciamento deste Contrato;
X - realizar diretamente o serviço objeto deste Contrato, sendo vedado subcontratar, no todo
ou em parte, salvo mediante expressa autorização do SESI/MA;
XI - manter-se, durante o prazo de execução deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigações ora assumidas, preservando todas as condições de contratação exigidas,
cabendo ao SESI/MA o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação destas
condições;
XII - cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, assumindo todas as
obrigações e encargos legais inerentes e respondendo integralmente pelo ônus resultantes
das infrações cometidas;
XIII - respeitar as normas de segurança do trabalho vigentes nas dependências do
SESI/MA, das quais declara ter pleno conhecimento, sendo de sua inteira responsabilidade
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quaisquer acidentes ocorridos nestas dependências, causados por negligência, imprudência
ou imperícia pelo não cumprimento das normas de segurança ou mal uso de equipamentos
por parte de seus profissionais;
XIV - pagar os salários devidos pela sua condição de única empregadora do pessoal
contratado para a execução dos serviços, inclusive indenizações oriundas, por exemplo, de
acidentes do trabalho ou de demissões, obrigando-se, ainda, ao fiel cumprimento das
obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas dos seus empregados, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas aos serviços
prestados, sendo-lhe defeso invocar a existência deste Contrato para tentar eximir-se
daquelas obrigações ou transferi-las ao SESI/MA;
XV - submeter-se a Avaliação do Fornecedor (ANEXO IX). Caso a média das avaliações
realizadas seja inferior a 05 (cinco), a CREDENCIADA poderá ter seu contrato rescindido,
de acordo com a Norma Interna.
XVI - respeitar o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas para o bloqueio de agendas
dos profissionais que executarão os serviços, com exceção de situações de: caso fortuito ou
força maior, devidamente, justificadas por escrito;
XVII - responder por erros motivados pela inobservância deste Contrato, leis, regulamentos,
e normas em geral, de qualquer âmbito, aplicáveis ao objeto contratado;
Parágrafo Único – O não cumprimento das normas e procedimentos do SESI/MA, falhas na
execução dos serviços e/ou no preenchimento dos formulários serão motivos para glosa no
Espelho de Serviços Prestados e/ou descredenciamento da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO SESI/DR/MA
Constituem obrigações DO SESI/MA
I. fornecer todos os formulários previstos no Edital de Credenciamento
II. Disponibilizar material de consumo para a execução das atividades, quando as mesmas
se tratarem da utilização de espaços e salas e os serviços forem executados no SESI/MA ou
nas empresas clientes, exceto materiais de uso pessoal e específico da área;
III. efetuar pagamento dos serviços prestados de acordo com a Cláusula Sexta deste
instrumento;
IV. fiscalizar e auditar, quando necessário, os serviços prestados pela CREDENCIADA.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência deste contrato inicia na data de assinatura deste instrumento até 12
meses seguintes, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
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§ 1º Os serviços realizados pela CREDENCIADA serão pagos de acordo com a TABELA DE
REMUNERAÇÃO AO CREDENCIADO, em vigor.
Parágrafo único - Caso o SESI/MA revise a citada tabela de preços, não necessariamente
reajustando-a, mas atualizando-a para mais ou menos, deverá avisar à CREDENCIADA
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
A CREDENCIADA enviará, no dia 05 de cada mês, as atividades realizadas, devidamente
atestada pelo Coordenador ou equipe designada, quando estas forem realizadas.
§1º O SESI/MA efetuará o pagamento após a prestação dos serviços, no mês subsequente,
com depósito em conta bancária a ser indicada pelo CREDENCIADO.
§2º A Nota Fiscal para o SESI/MA, deverá ser emitida nos termos da legislação vigente.
§3º O pagamento será feito exclusivamente na conta corrente da CREDENCIADA,
considerando-se, porém, que:
a) não será aceita cobrança bancária;
b) não serão admitidas propostas com pagamentos antecipados;
c) não será permitida negociação de título com instituições com intuito de antecipação do
pagamento.
§4º No ato do pagamento, o SESI/MA efetuará as retenções que sejam legalmente devidas
na fonte.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial das condições contratuais, o SESI/MA poderá aplicar à
CREDENCIADA as seguintes penalidades, independente de ordem e permitida à
cumulação:
I - advertência por escrito;
II – suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar com qualquer
entidade do SISTEMA FIEMA (FIEMA, SESI/MA, SENAI/MA e IEL/MA), por um período não
superior a 02 (dois) anos.
§1º Sendo necessário recorrer a meios judiciais ou administrativos, responderá a
CREDENCIADA pelo ressarcimento integral das despesas decorrentes, inclusive honorários
advocatícios.
§2º As penalidades previstas nesta cláusula não possuem caráter compensatório e o seu
pagamento não eximirá a CREDENCIADA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infrações cometidas, podendo inclusive ser aplicadas cumulativamente.
CLÁUSULA OITAVA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
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A gestão deste contrato caberá ao Gerente da Unidade do SESI/MA responsável pelo
credenciamento, a quem competirá a indicação do fiscal.
§1º O gestor do contrato será o responsável legal pelo acompanhamento da efetiva
execução do seu objeto.
§2º O responsável pela fiscalização dos serviços deverá:
a) transmitir à CREDENCIADA as determinações que julgar necessárias;
b) ordenar a imediata retirada de suas dependências, de empregados ou prestadores de
serviço cuja permanência seja inconveniente, ou que venha embaraçar ou dificultar a ação
fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CREDENCIADA quaisquer ônus decorrentes
das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que tal fato imponha;
recusar os serviços ou fornecimento que não tenham sido executados de acordo com as
condições especificadas neste contrato e; comunicar à CREDENCIADA quaisquer defeitos
ou irregularidades encontrados na execução dos serviços ou no fornecimento,
estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.
c) recusar os serviços que não tenham sido executados de acordo com as condições
especificadas neste Contrato;
d) comunicar à CREDENCIADA quaisquer defeitos ou irregularidades encontrados na
execução dos serviços, estabelecendo prazos para que os mesmos sejam regularizados.
e) exigir a substituição, ou vetar qualquer empregado da CREDENCIADA, no interesse do
serviço, por incapacidade técnica, conduta inconveniente ou, nos casos em que os mesmos
não estejam cumprindo, convenientemente, as suas atribuições.
§1º Fica facultada ao SESI/MA a substituição unilateral do Fiscal do Contrato.
§2º A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização do SESI/MA não eximirá a
CREDENCIADA da total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente
Contrato.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E DENÚNCIA
Havendo violação de qualquer cláusula contratual, a parte inocente dará por rescindido o
presente contrato, independentemente de aviso prévio ou notificação judicial ou extrajudicial,
arcando a parte infratora com uma multa acima do disposto na legislação civil sobre o valor
da média das últimas faturas, limitada às faturas referentes aos últimos 12 (doze) meses,
além das perdas e danos a que der causa.
Parágrafo único. O presente contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo pelo
SESI/MA, mediante notificação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem
prejuízos dos serviços já iniciados e que de pronto não possam ser concluídos sem que
caiba às partes qualquer penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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A CREDENCIADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a
execução deste instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXIII 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.
A falta de utilização, pelo SESI/MA de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede
este contrato não se constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e
faculdades, mas mera tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou
situação.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de São Luis/MA, como único competente para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Contrato.
Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual, em 02
(duas) vias de igual teor e forma, ratificando e confirmando todas as cláusulas e condições
estabelecidas, para todos os fins e efeitos jurídicos.
São Luís, ____de __________de _______.

ROSELI DE OLIVEIRA RAMOS
Representante do SESI/MA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da empresa

TESTEMUNHAS:

1. Nome:
CPF:

2. Nome:
CPF:
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ANEXO I DO CONTRATO
CREDENCIAMENTO Nº XXXXX/2017.
TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO V
REGISTRO DE PROFISSIONAIS
UNIDADE:

ÁREA: ESPECIALIDADES
EDUCACIONAIS

PROFISSIONAL
AUTORIZADO

CPF

REGISTRO
PROF./ TIPO

CREDENCIADO:

TIPO DE
VÍNCULO
(Sócio,
empregado
terceiro, etc.)

SERVIÇOS

OBS.: Para cada profissional (registrado) anexar curriculum vitae e cópia autenticada da
inscrição, quando tiver, do SATED;
Se o tipo de vinculo não for de sócio, deverá haver comprovação desse vínculo.
CREDENCIADO
AUTORIZAÇÃO DO SESI/MA
DATA
ASSINATURA

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL

20

Serviço Social da Indústria - SESI
ÁREA: SERVIÇOS CONSULTORIA EM ROBÓTICA
SERVIÇOS (Pessoa
Jurídica)
1. Prestar consultoria
em Robótica;
2.Preparar
presencialmente
professores e alunos
contemplando
programações
de
software, configuração
de
hardware
e
programação
estruturada, tendo como
objetivo o nivelamento
das
equipes
e
a
resolução de tarefas
para os torneios e
campeonatos
de
Robótica.

LOCAL
SESI
x

CRED
X

REQUISITOS
TÉCNICOS
CLIENTE
x

a) O(s)
profissional(is)
que
prestará(ão)
os serviços ao
SESI/MA
deverão
apresentar
comprovantes
de experiência
no
desempenho
de atividade
pertinente e
compatível
com o objeto
deste Edital.

PADRÃO DE
QUALIDADE

OBSERVAÇÕE
S

todos os
padrões de
processos e
procedimento
s
operacionais
instituídos.

serão prestados
em local e
horário
acordados com
o SESI/MA.

predispor a
realizar e
participar de
seminários e
consultorias.
serviços com
pontualidade
e qualidade.
autonomia no
deslocamento
para os locais
de
atendimento
indicados
pelo
SESI/MA.

Credenciado
estará sujeito a
inspeções,
perícias e
auditorias.
metodologia
empregada na
execução dos
serviços será
estabelecida
pelo SESI/MA.
educacionais e
operacionais
deverão seguir
os Parâmetros
Curriculares
para o Campo
da Educação
SESI/MA .
CREDENCIADO
deverá estar
disposto a
integrar-se aos
projetos sociais
e educacionais
do SESI/MA.
O
CREDENCIADO
deverá ter meios
de comunicação
que possibilitem
atendimentos de
emergência.
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ÁREA: OFICINA DE INDÚSTRIA DE AUTONOMIA DO COTIDIANO- PERSONAL HOME
SERVIÇOS (Pessoa
Jurídica)

1. Coordenar
de

LOCAL

Oficina

Indústria

Autonomia

de
do

Cotidiano- Personal
Home;
2. Realizar

oficinas

relacionadas

às

tarefas do cotidiano
doméstico

no

ambiente escolar, e
em outros espaços,
oportunizando

a

conquista

de

domínios

em

afazeres
necessários

em

situações informais.

SE
SI
x

CRED.
x

CLIEN
TE
x

REQUISITO
S
TÉCNICOS
a) O(s)
profissional(i
s) que
prestará(ão)
os serviços
ao SESI/MA
deverão
apresentar
comprovante
s de
experiência
no
desempenho
de atividade
pertinente e
compatível
com o objeto
deste Edital.

PADRÃO DE
QUALIDADE

OBSERVAÇÕES

todos os
padrões de
processos e
procedimento
s
operacionais
instituídos.

prestados em local e
horário acordados com
o SESI/MA.

predispor a
realizar e
participar de
seminários e
coordenação
de oficinas.

empregada na
execução dos serviços
será estabelecida pelo
SESI/MA .
O CREDENCIADO
deverá estar
disposto a integrarse aos projetos
sociais e
educacionais do
SESI/MA.
O CREDENCIADO
deverá ter meios de
comunicação que
possibilitem
atendimentos de
emergência.

serviços com
pontualidade
e qualidade.
Ter
autonomia no
deslocamento
para os locais
de
atendimento
indicados
pelo
SESI/MA.

estará sujeito a
inspeções, perícias e
auditorias.
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ANEXO VII
PLANEJAMENTO DO SERVIÇO
1ª ETAPA
RESPONSÁVEL:
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO DA APRESENTAÇÃO:

Nº da Proposta:
DATA:
RAMO DE ATIVIDADE:

CONTATO EMPRESA:
TEL/CEL:
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ( ) SESI ( ) EMPRESA
CONTATO TRANSPORTE:
TEL/CEL:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
DATA DA APRESENTAÇÃO:
HORÁRIO:
ESPAÇO DA APRESENTAÇÃO:
LOCAL DE APOIO:
ESTIMATIVA DE PÚBLICO:
PÚBLICO ALVO:
GRUPO CREDENCIADO/ARTISTA/
CONTATO:
TUTOR:
TEL/CEL:
2ª ETAPA
ITEM
RECURSOS NECESSÁRIOS
OBSERVAÇÕES
01
Elenco:
Documentos solicitados:
( ) RG ( ) CPF ( )Telefone ( )
NA

Acompanhante do SESI / Contato
02

Local de saída do elenco:

Enviados para empresa:
( ) Sim ( ) Não
Endereço Detalhado:

Horário:

03

Tipo do veículo:
Nome e contato do responsável pelo serviço e
recepção na empresa:

Recursos extras:

Conteúdo relacionado ao
ramo de atividade da
empresa:
( ) Sim ( ) Não
Adaptações solicitadas:
( ) Sim ( ) Não
Temática:

AÇÕES REALIZADAS
3ª ETAPA – ATIVIDADE NA EMPRESA
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Horário de saída:
Houve atraso? ( ) Sim ( ) Não
Justifique:
Número de expectadores:

Horário de chegada à empresa:

Relato da atividade (caso algo não saia conforme planejado, descreva o ocorrido):
Houve dificuldade de acesso à Empresa? ( ) Sim ( ) Não
Obs:

A empresa ofereceu local de apoio adequado? ( ) Sim ( ) Não
Obs:

O local da apresentação foi adequado? ( ) Sim ( ) Não
Obs:

Houve falha no planejamento? ( ) Sim ( ) Não
Obs:

Alguma dificuldade no transporte? ( ) Sim ( ) Não
Obs:

Sugestão ou Crítica:

Duração da atividade:

Acompanhante/responsável:

Assinatura:
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ANEXO VIII - ESPELHO DE SERVIÇOS PRESTADOS
UNIDADE:
ÁREA:
RESERVADO AO CREDENCIADO

CREDENCIADO:
RESERVADO AO
SESI/DR/MA
DATA SERVIÇO EMPRESA QUANT. VALOR VALOR GLOSA/AJUSTE VALOR
UNIT.
TOTAL SESI/MA (R$)
ÀPAGAR
(R$)
(R$)

TOTAL
DATA

ASSINATURA DO CREDENCIADO

DATA

ASSINATURA RESPONSÁVEL
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ANEXO IX - TABELA DE REMUNERAÇÃO AO CREDENCIADO
ÁREA: ESPECIALIDADES ARTÍSTICAS

PROCEDIMENTOS

Consultoria em
Robótica.
Oficina de Indústria da
Autonomia
do
CotidianoPersonal
Home.

VALOR (R$)
ESPECIFICAÇÕES PARA
ATENDIMENTOS

Por Hora Técnica

R$25,00 a hora
técnica

Por Hora Técnica

R$25,00 a hora
técnica

DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO

As despesas
credenciado.

de

VALOR (R$) PARA
ATENDIMENTOS
QUANDO HOUVER
DESLOCAMENTO
FORA DE SÃO LUÍS
R$25,00( por hora
técnica) + diária
R$25,00 (por hora
técnica)+ diária
passagens

serão

pelo

R$ 148,00 (QUADRO DE DIÁRIAS DA
INSTITUIÇÃO)
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ANEXO X
Avaliação do Fornecedor
FORNECEDOR:
BEM/SERVIÇO:
UNIDADE:

Gerente/técnico responsável:

(*) Avaliação: Atribuir uma nota de 0 a 10, considerando os seguintes conceitos
Conceito
Se nota
estiver entre:

Péssimo
0 a 2,99

Ruim
3 a 4,99

Regular
5 a 6,99

Bom
7 a 8,99

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Cumprimento dos prazos acordados
Preço praticado comparado aos concorrentes e/ou à qualidade
do serviço prestado
Cumprimento das cláusulas contratuais e/ou especificações
técnicas administrativas
Capacidade técnica demonstrada (apenas para serviço)
Proatividade e capacidade para solução de problemas
Uso de EPIs adequados ao risco exposto
Outros (especificar)
Pontos Obtidos

Resultado Final = Pontos Obtidos / Total de
critérios avaliados
Observação: Pontos Obtidos = Somatório
das notas atribuídas a cada critério avaliado.
NA - Não se aplica

Excelente
9 a 10

AVALIAÇÃO*

NA

Resultado Final
Aprovado ( )
Aprovado condicionalmente (
Reprovado ( )

)

Observações/Comentários:

Gestor do Contrato
_____/_____/_____
NOTA: As informações contidas nesta avaliação são de caráter interno para uso exclusivo
do Sistema FIEMA, sendo permitida sua divulgação externa apenas para o fornecedor.
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ANEXO XI
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Maranhão – SESI/MA, visando a
independência e a objetividade na prestação de seus serviços e garantir que estes estejam
livres de conflitos de interesses, assegurando o sigilo das informações obtidas durante a sua
execução informa que fica vedado aos Consultores e/ou prestadores de serviço, aceitar
incentivos com a finalidade de ajudar, favorecer, retardar ou atrapalhar as relações mantidas
entre o SESI e seus clientes, terem qualquer conflito de interesse ou interesse financeiro
dentro da organização que está sendo atendida, ou ainda, ter sido ex-funcionário da mesma.
É responsabilidade dos Consultores e/ou prestadores de serviço do SESI/MA manter sigilo
em relação a toda e qualquer informação inerente aos produtos e serviços desenvolvidos e
comercializados pelo SESI/MA, ficando vedada sua divulgação sem prévia autorização
deste. O descumprimento das normas constantes deste Termo ensejará a adoção de
medidas judiciais visando a responsabilização do agente infrator, tanto civil quanto
penalmente.
Declaração:
Ciente dos termos constantes do presente instrumento, os aceito em sua totalidade,
comprometendo-me a tratar como estritamente confidencial toda e qualquer documentação
e informação fornecida pelo SESI/MA ou por qualquer dos seus clientes, assegurando que
não copiarei nem divulgarei documento ou informação a terceiros sem previa e expressa
autorização por escrito do SESI/MA ou de seu cliente.
Comprometo-me ainda a relatar à gerência do SESI/MA, todas as situações que porventura
descumpram as normas estabelecidas neste instrumento.
Empresa:
CNPJ:
Nome:
Assinatura:
Data:
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ANEXO XII
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DOS EQUIPAMENTOS DO SESI
Informo que estou ciente da necessidade da utilização adequada dos equipamentos do
SESI/MA, dentro e fora de suas instalações, assumindo inteira responsabilidade pelos
danos, perda ou desaparecimento dos mesmos, desde que estejam sob minha guarda. No
caso de danos, responderei por aqueles que caracterizem mau uso ou descuido do bem;
nos casos em que haja necessidade de utilização de equipamentos do SESI/MA dentro das
empresas clientes, declaro que imediatamente após a execução dos serviços o mesmo será
devolvido e estou ciente da necessidade de ressarcir a empresa pelo prejuízo causado, em
quaisquer dos casos, além de outras sanções previstas em contrato
Empresa:
CNPJ:
Nome:
Assinatura:
Data da entrega: Data prevista para devolução:
Aparência visual do equipamento:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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