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EDITAL DA CONCORRÊNCIA CONJUNTA  

SENAI/SESI Nº 028/2021 

 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, 

Departamento Regional de Alagoas, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob 

o nº 03.798.361/0001-13 e o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - Departamento 

Regional de Alagoas, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.798.336/0001-30, tornam público, para conhecimento dos interessados que realizarão, no 

dia 04 de novembro de 2021, às 09:00 horas, no 1º andar do Edifício “Casa da Indústria 

Napoleão Barbosa”, situado à Avenida Fernandes Lima, nº 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP 

57.055-902, certame licitatório, tipo CONCORRÊNCIA, na modalidade MENOR PREÇO 

POR LOTE, objetivando a contratação de empresas especializadas em montagem, 

organização e execução de eventos, o qual reger-se-á pelo Regulamento de Licitações e 

Contratos do SENAI/SESI, bem como pelas disposições deste Edital, o qual se encontra 

também disponibilizado no Portal da Transparência do SENAI e do SESI, nos seguintes 

endereços eletrônicos: https://al.senai.com.br/licitacoes-e-editais e 

https://al.sesi.com.br/licitacoes-e-editais. 

 

01 - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente CONCORRÊNCIA tem por objeto o Registro de Preços para contratação 

de empresas especializadas em montagem, organização e execução de eventos, conforme 

especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste Edital, o 

qual o integra para todos os efeitos e demais disposições deste Edital. 

 

1.2 - Todos os custos necessários à execução do objeto desta CONCORRÊNCIA serão 

suportados pelo licitante vencedor, sem direito a reembolso. 

 

1.3 – De acordo com o Art. 36 do RLC do SENAI/SESI, o registro de preço não importará 

em direito subjetivo de quem ofertou o preço registrado de exigir a aquisição, sendo facultada 

a realização de contratações de terceiros sempre que houver preços mais vantajosos.   

 

1.4 - A contratação será realizada por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogada a sua vigência, respeitado o disposto no Art. 34 do RLC do SENAI/SESI. 

 

1.5 - Os recursos destinados ao pagamento do objeto desta CONCORRÊNCIA são 

provenientes das contas orçamentárias: nº 31010699001 e nº 31010608001. 

 

1.6 – As especificações dos produtos/serviços e as quantidades estimadas para o período de 

12 (doze) meses constam do TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I deste Edital, o qual o 

integra, para todos os efeitos legais. 

 

1.7 – Os serviços e/ou produtos solicitados serão entregues nas Unidades do SENAI ou do 

SESI, como também em outras localidades pré-determinadas onde sejam realizados 

eventos pelas referidas instituições, conforme endereço constante no pedido de compra, no 

âmbito do Estado de Alagoas.   

 

1.8 – O Registro de Preços decorrente deste processo licitatório poderá ser objeto de 

adesão por outros Departamentos Regionais do SESI e do SENAI, como também por 

https://al.senai.com.br/licitacoes-e-editais
https://al.sesi.com.br/licitacoes-e-editais
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outro Serviço Social Autônomo, conforme previsão do Art. 38-A do RLC do SENAI e do 

SESI.  

 

02 – PRAZO PARA ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

2.1 - O prazo para solicitar esclarecimentos e/ou impugnar este Edital é de 05 (cinco) dias, 

contados a partir do primeiro dia útil após sua publicação no jornal de grande circulação.  

 

03 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

  

3.1 - Não poderá participar da presente licitação: 

a) Consórcio de pessoas jurídicas. 

b) Pessoa jurídica impedida de licitar ou de contratar com qualquer uma das entidades que 

integrem o Sistema Indústria (CNI, SESI/DN, SENAI/DN e IEL/NC). 

c) Pessoa jurídica em processo de recuperação judicial ou em processo falimentar. 

d) Pessoa jurídica cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, sejam dirigentes ou empregados 

do(s) Órgão(s) e/ou da(s) Entidade(s) Regionais(is) Licitadoras. 

e) Pessoa jurídica cujos empregados, consultores, técnicos ou dirigentes tenham colaborado, 

de qualquer forma, na elaboração deste Instrumento Convocatório e de seus Anexos. 

f) Pessoa jurídica declarada inidônea pelo Tribunal de Contas da União, nos termos do art. 46 

da Lei nº. 8.443/1992. 

 

3.2 – Constitui ainda condição de participação o indispensável CADASTRAMENTO do 

licitante interessado em participar no PORTAL DE COMPRAS POR MEIO DO 

ENDEREÇO: WWW.COTACOESECOMPRAS.COM.BR., ressaltando ainda que o 

pedido de cadastramento só será validado quando finalizado o respectivo cadastro.    

 

3.3 - A licitante poderá se fazer representar nesta licitação por meio de pessoa física 

devidamente credenciada, nos termos do instrumento constante do ANEXO II - CARTA DE 

CREDENCIAMENTO - deste Instrumento Convocatório ou Procuração, que deverá ser 

apresentada à CPL fora dos envelopes relacionados no item 3.2.4 abaixo. 

  

3.2.1 - No caso da Carta de Credenciamento ou Procuração Privada, a licitante deverá 

entregar à CPL uma cópia autenticada do Contrato Social ou instrumento equivalente que 

comprove a legitimidade de poderes da pessoa que a tiver assinado, sendo permitida a sua 

apresentação na forma do item 3.3 deste Instrumento Convocatório. 

  

3.2.2 - Caso o representante da empresa, na sessão, seja sócio, este deverá apresentar a cópia 

do contrato social e a cópia da cédula de identidade e/ou carteira nacional de habilitação, não 

havendo necessidade da Carta de Credenciamento. 

  

3.2.3 - A ausência da Carta de Credenciamento ou documento similar (conforme especificado 

no item 3.2.1) não impede a participação da licitante, mas, obsta a manifestação de 

representante. 

  

3.2.4 - O não credenciamento e não comparecimento de representante, não inabilita a 

licitante, tampouco impede o prosseguimento das fases do certame. 

  

http://www.cotacoesecompras.com.br/
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3.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 

licitante, sob pena das demais outorgantes perderem o seu direito à representação nas sessões 

públicas. 

  

3.4 - As licitantes, no dia, hora e local designados no preâmbulo, apresentarão toda a 

documentação exigida por este Instrumento Convocatório em 02 (dois) envelopes – A e B - 

lacrados, distintos e opacos, identificados no lado externo pelo nome da licitante e número da 

licitação, com os seguintes conteúdos: 

  

ENVELOPE "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

- SESI – SENAI  

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 28/2021 

- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

- CNPJ DA LICITANTE: 

- EMAIL e TELEFONE: 

-OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas em 

montagem, organização e execução de eventos. 

 

 ENVELOPE "B" – PROPOSTA DE PREÇOS 

- SESI – SENAI  

  COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 28/2021 

- RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: 

- CNPJ DA LICITANTE: 

- EMAIL e TELEFONE: 

-OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresas especializadas em 

montagem, organização e execução de eventos. 

  

3.4.1 - Caso a licitante decida encaminhar os envelopes mediante postagem, esta deverá 

inserir os envelopes mencionados no item 3.4 acima, em um terceiro envelope identificado no 

lado externo, EXCLUSIVAMENTE, conforme disposto a seguir: 

  

Destinatário: Comissão Permanente de Licitação (SESI e SENAI) 

Endereço: 1º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado na Avenida 

Fernandes Lima, nº 385, Farol, Maceió, Alagoas, CEP 57.055-902.   

 

3.4.1.1 - O descumprimento, pela empresa, da forma de postagem indicada no item anterior, 

será de sua exclusiva responsabilidade, eximindo a Comissão de Permanente de Licitação de 

quaisquer consequências decorrentes de tal descumprimento. 

  

3.5 - A participação na presente licitação implica aceitação integral e irretratável dos termos e 

condições deste Edital e dos seus Anexos, bem como do Regulamento de Licitações e 

Contratos do SESI/SENAI. 

  

4. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE “A” 

  

4.1 - Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no 

País, cujo objeto social expresso no estatuto ou no contrato social especifique atividade 

pertinente e compatível com o objeto da presente licitação. 
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4.2 - Para os fins de habilitação, todas as licitantes deverão apresentar os documentos 

relacionados neste tópico, na sua versão original ou em cópia autenticada.  

  

4.2.1 - Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante que já tiverem sido 

apresentados por ocasião do credenciamento ficam dispensados de serem inseridos no 

envelope de habilitação. 

  

4.3 - Os documentos apresentados em cópias simples deverão ser autenticados em cartório ou 

acompanhados de suas respectivas vias originais para serem conferidos pela Comissão 

Permanente de Licitação, exceto aqueles obtidos pela INTERNET. 

  

4.3.1 - Todas as certidões apresentadas deverão ter sido emitidas em no máximo 90 (noventa) 

dias anteriores à data da abertura do certame, caso não possuam prazo próprio de validade. 

  

4.4 - A CPL poderá efetuar diligências a fim de comprovar a veracidade das informações e 

dos documentos apresentados pelas licitantes, inclusive quanto à regularidade fiscal que 

poderá ser comprovada mediante pesquisa nos sítios oficiais na internet. 

  

4.5 - Serão inabilitadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas 

neste item 

 

4.5.1 - Habilitação jurídica 

 

a) Registro Comercial e suas alterações (Declaração de Firma Individual ou Contrato 

Social), devidamente registrados; 

 

4.5.2 - Qualificação econômico-financeira 

 

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da sede da 

empresa licitante, dentro do prazo de validade. Quando não constar na certidão o prazo de 

validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias, da data de expedição; 

 

4.5.3 - Regularidade fiscal 

 

a) Registro Comercial (Declaração de Firma Individual ou Contrato Social e suas alterações) 

devidamente registrados; 

b) Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) Cartão de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades e compatível com o 

objeto; 

d) Certidões negativas de débito para com as fazendas estadual e municipal do domicílio ou 

sede do licitante; 

e) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

- PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas 

administrados; 

f) Certidão de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no 

cumprimento dos encargos instituídos por lei. 
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5. DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "B" 

  

5.1 - O Envelope “B” conterá a Proposta de Preços, que deverá ser datada, impressa e 

assinada, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, além de atender às especificações 

deste convite, bem como:  

 

5.2 - Proposta de preço, redigida em português, com fonte Times New Roman, tamanho 12 

ou superior, de forma clara e precisa, não podendo ser manuscrita nem apresentar rasuras, 

emendas ou entrelinhas, devendo ser redigida, em uma via, sendo todas as páginas 

rubricadas e a última assinada pelo representante legal; 

 

5.2.1 – Valor unitário, valor por item e valor total por lote, quando for o caso e, valor 

global da proposta;  

 

5.2.2 - Nos preços apresentados na proposta, deverão estar incluídos todos os tributos, 

impostos, descontos emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e 

parafiscais, que sejam devidos em decorrência, direta e indireta na execução dos serviços. 

Não será considerado o item da proposta que apresentar qualquer possibilidade de acréscimo 

ao preço apresentado; 

 

5.2.3 - Prazo de validade da proposta, de no mínimo 30 (trinta) dias corridos, contados da 

data de sua entrega; 

 

5.3 - A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e irreajustável, em moeda corrente 

nacional (Real), em algarismos e por extenso, incluindo todos os custos das obrigações da 

licitante. 

 

5.4 - Na hipótese de discordância entre os preços apresentados, a cotação indicada por 

extenso prevalecerá sobre a numérica. 

 

5.5 - É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fato sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os 

licitantes. 

 

06 – DOS PROCEDIMENTOS 

 

6.1 - A CPL receberá os envelopes da "Proposta" e da "Habilitação", em sessão pública, a ser 

realizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no 1º andar do Edifício 

“Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situada na Avenida Fernandes Lima, nº 385, Farol, 

Maceió, Alagoas, CEP 57.055-902, até às 09:00 horas, do dia 04 de novembro de 2021;  

 

6.2 – Fica estabelecido que, a critério da CPL, poderá ser concedida uma tolerância de até 10 

(dez) minutos, após o horário estabelecido para o início do certame (09:00 horas), para que os 

licitantes possam entregar os respectivos envelopes da "Proposta" e da "Habilitação". 

 

6.3 - Não será aceita, em qualquer hipótese a participação no certame de licitante retardatário, 

salvo na condição de ouvinte; 

 



 

 

 

 SISTEMA  FIEA                                                               Ed. Casa da Indústria                                           PABX: (082) 2121-3000 

 SESI/SENAI/FIEA/IEL                                             Av. Fernandes Lima, 385 – Farol                                   FAX: (082) 2121-3026 

 Departamento Regional de Alagoas                       CEP. 57.055-000 - Maceió – Alagoas 

 

6 

6.4 - Uma vez iniciada a sessão pública de recebimento dos envelopes "Proposta" e 

"Habilitação", não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado do 

certame.  

 

6.5 - Os envelopes da “Habilitação” serão abertos pela CPL na presença dos participantes, 

que fará a conferência e, posteriormente, dará vistas de todos os documentos aos mesmos, os 

quais serão rubricados pelos membros da CPL, bem como pelos representantes legais dos 

licitantes presentes; 

 

6.6 – Não havendo necessidade de suspensão da sessão para a realização de qualquer 

diligência no tocante aos documentos apresentados, bem como impugnação em relação aos 

mesmos, tal circunstância será registrada em ata, inclusive, fazendo constar que, a ausência 

de impugnação equipara-se a renúncia ao direito de impugnar tais documentos. Em seguida, 

ainda na mesma sessão, à CPL decidirá quais empresas foram habilitadas, como também as 

inabilitadas, prosseguindo com o julgamento, com a abertura dos envelopes da “Proposta”, 

declarando a licitante vencedora.  

 

6.7 – Havendo impugnação aos documentos apresentados, essa circunstância será registrada 

em ata. Caso seja possível dirimir a impugnação na mesma sessão, à CPL decidirá acerca da 

aludida impugnação, declarando as empresas habilitadas e as inabilitadas. Caso não seja 

possível decidir acerca da impugnação na mesma sessão, a mesma será suspensa, sendo 

designada naquela assentada a data e hora da nova sessão, na qual será divulgado o resultado 

da fase de habilitação.  

 

6.7.1 – Do resultado da fase de habilitação e do julgamento das propostas, caberá recurso, 

pelo licitante que se julgar prejudicado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dirigido ao 

Diretores Regionais do SENAI e do SESI, nos termos do art. 22, do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAI/SESI. Em caso de recurso, o certame será suspenso, 

oportunidade em que os envelopes das “Propostas” devidamente rubricados no “fecho” pelos 

licitantes, ficarão sob a guarda da CPL, para serem abertos na próxima sessão que for 

designada, devendo os licitantes serem informados da nova data.  

 

6.7.2 - A licitante que puder vir a ter a sua situação efetivamente prejudicada em razão de 

recurso interposto, poderá sobre ele se manifestar, no mesmo prazo recursal, que iniciará da 

comunicação da interposição do recurso, na forma do § 3º, do art. 22, do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SENAI/SESI.  

 

6.7.3 – Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar 

competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, conforme previsto no art. 23, do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/SESI. 

 

6.8 – Fica facultado à CPL, nos termos do art. 16, do RLC do SENAI/SESI, inverter o 

procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então 

abrir os envelopes da habilitação do licitante classificado em primeiro lugar. Se o licitante 

classificado em primeiro lugar for inabilitado e, após julgados os eventuais recursos 

interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para que o seguinte classificado que preencha as 

condições de habilitação seja declarado vencedor. 
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6.9 – A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes do certame. 

 

6.10 – À exceção das ressalvas contidas neste Edital, qualquer manifestação dos licitantes 

somente será aceita quando realizada durante as sessões. 

 

07 - DO JULGAMENTO 

 

7.1 - No julgamento da presente licitação, levar-se-á em conta os interesses do SENAI/ SESI, 

no critério de menor preço por lote. 

 

7.2 – Concluído o julgamento do certame pela CPL, o seu resultado será registrado na ata da 

sessão, sendo declarada a licitante vencedora. Após esta divulgação todas as licitantes 

presentes na sessão serão consideradas intimadas da decisão, iniciando-se a partir desta data o 

prazo recursal. As licitantes não presentes serão intimadas da decisão, iniciando-se o prazo 

recursal a partir da data de recebimento das respectivas intimações. Decididos os eventuais 

recursos apresentados, ou diante da sua renúncia, à CPL submeterá aos Diretores Regionais 

do SENAI/SESI o resultado para homologação e posterior adjudicação conforme determina 

o Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI/SESI, em seu art. 14, inciso IV.  

 

7.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, se fará obrigatoriamente um sorteio, 

em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedada qualquer outra 

forma de desempate. 

 

7.4 – A licitante adjudicada será intimada para assinar o contrato, cuja minuta consta do 

ANEXO - III deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua intimação. Sua recusa 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à multa de 10% (dez 

por cento) do valor anual do contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas 

nos art. 31, incisos I, II e III e, 32, todos do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI/SESI. 

 

08 - DO PREÇO 

 

8.1 – O objeto da presente licitação será fornecido pelos preços apresentados na proposta da 

licitante vencedora, os quais serão descritos em reais. 

 

09 - DO PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o fornecimento e aceite dos 

produtos, mediante apresentação da respectiva nota fiscal. A Nota Fiscal deverá ser enviada 

no ato da entrega, junto ao Boleto Bancário e cópia do pedido de compra. Para o envio da 

Nota Fiscal sem boleto, o pagamento será realizado via depósito/transferência apenas através 

de conta no Banco do Brasil, caso contrário o pagamento não será realizado. Para as Notas 

Fiscais de Serviços deverão ser emitidas entre os dias: 01 e 20 de cada mês. 

 

10– DOS RECURSOS 

 

10.1 – Do resultado do julgamento pela Comissão de Licitações, caberá recurso por escrito, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dirigido aos Diretores Regionais do SESI/SENAI, por 

intermédio da Comissão de Licitações. 
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10.2 – Os recursos serão julgados pelos Diretores Regionais ou por quem estes delegarem 

competência, no prazo de até 10 (dez) dias úteis. 

 

11 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1 - Homologado o resultado da licitação, o SENAI e o SESI, respeitada a ordem de 

classificação, convocarão o fornecedor interessado para assinatura da Ata de Registro de 

Preços, num prazo de 05 (cinco) dias. 

 

11.2 - A Ata firmada com o licitante fornecedor observará a minuta do Anexo II. 

 

11.3 - Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, é facultado ao 

SENAI/SESI, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocarem remanescentes, na 

ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar o 

item específico, respectivo ou a licitação. 

 

11.4 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a licitante obriga-se a fornecer os produtos a 

ela homologados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos 

e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital. 

 

11.5 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não 

prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 

12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – Após, formalizada a entrega das propostas, não será permitido quaisquer adendos, 

acréscimos ou retificações às mesmas. 

 

12.2 - Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação da 

documentação relativa a presente Concorrência. 

 

12.3 - As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições deste Edital, cuja inobservância 

constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas propostas. 

 

12.4 - Não será classificado o licitante que, por inadimplência, tenha dado causa a rescisão de 

contrato anteriormente celebrado com o SENAI/SESI, e tenha sido aplicada qualquer das 

penas previstas nos Regulamentos de Licitações e Contratos do SENAI/SESI, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a sua 

reabilitação. 

 

12.5 - No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados para a 

abertura das propostas, poderá ocorrer prorrogação, respeitando-se o número de dias 

decorridos a partir do aviso inicial e utilizando-se dos meios anteriormente adotados para a 

nova divulgação. 
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12.6 - Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre a presente licitação, poderão ser obtidos 

pessoalmente ou solicitados por escrito à Comissão de Licitações. 

 

12.7 - Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará 

esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecidos. 

 

12.8 - A participação da interessada implica na aceitação plena de todos os termos e 

condições descritas neste Edital, independentemente de menções diversas contidas em sua 

proposta. 

 

12.9 - A critério do SENAI/SESI, esta CONCORRÊNCIA poderá ser cancelada, se houver 

ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, ou ser revogada se for considerada inoportuna ou inconveniente ao interesse 

do SENAI/SESI, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta não cabendo por isso qualquer tipo de indenização para 

o(s) vencedor(es). 

 

12.10 - É vedada a participação nas licitações do SENAI e do SESI de seus Dirigentes e 

empregados, conforme estabelece o Art. 39, do Regulamento de Licitações e Contratos do 

SENAI e do SESI. 

 

12.11 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações. 

 

Maceió, 16 de outubro de 2021. 

 

 

Comissão de Licitação do Sistema FIEA. 
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LICITAÇÃO CONJUNTA - CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

  
TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA 

  
Contratação de empresas especializadas em montagem, organização e execução de eventos, 
visando o fornecimento dos recursos diversos para atendimento ao SESI e ao SENAI em 
Alagoas, de acordo com a demanda, no período de 12 meses. 
   

1. IDENTIFICAÇÃO DO TR 

  
LOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO SESI E DO SENAI. 
   

2. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE 

  
Serviço Social da Indústria (SESI)– Departamento Regional de Alagoas 

Conta Orçamentária: 31010699001  
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) – Departamento Regional de Alagoas  
Conta Orçamentária: 31010608001  
  
2.2. LOCALIDADE 

  
Os serviços deverão ser prestados, conforme demanda, nas unidades SESI e SENAI em Alagoas 
ou em outras localidades pré-determinadas onde sejam realizados eventos pelas instituições. 
   

3. JUSTIFICATIVA 

  
Necessidade de contratação de serviços técnicos de empresas especializadas na prestação 

de serviços de organização de eventos, através de suporte técnico operacional, fornecimento 
de infraestrutura, artigos de eventos e apoio logístico, para a realização dos eventos 
corporativos do SESI e do SENAI em Alagoas. 
   

4. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

  
Prestação de serviços e locação de materiais que sejam necessários para a realização dos 
eventos institucionais do SESI e SENAI em Alagoas, no período de 12 meses. 
   

5. PRODUTOS 

  
Prestação de serviço e locação de equipamentos para a realização dos eventos do SESI e do 
SENAI, no período de 12 meses. 
   
LOTE 01 – SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO A FIM DE PROPICIAR RECURSOS HUMANOS. 
  
LOTE 02 – SERVIÇOS DE MONTAGEM E DECORAÇÃO PARA EVENTOS. 
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LOTE 03 – SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA PARA EVENTOS. 
  
 LOTE 04 – SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE LIVES COM TRANSMISSÃO AO VIVO. 
  

6.  PRAZOS 

  
O prazo para a realização dos serviços deverá ser de até 07 dias após o recebimento do pedido 
de compra. 
   

7. FORMA DE PAGAMENTO 

  
Em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal.  
  

8. PERFIL E SELEÇÃO (qualificação do fornecedor)  
  
Será pré-requisito para as empresas prestadoras dos serviços dos Lotes 01 e 02 possuir 
certificação da Associação de Marketing Promocional – AMPRO há mais de 03 anos; 
  
Para todos os lotes será exigida experiência comprovada nas respectivas áreas de atuação. 
Indicar pelo menos 03 clientes/empresas como referência. 
    

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) 

  
LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

DE ITENS 

01 SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO A FIM DE PROPICIAR 
RECURSOS HUMANOS. 
  
LOTE 01 - 9 ITENS 

(SEGUE TERMO COM ITENS EM ANEXO) 

UN 09 

02 SERVIÇOS DE MONTAGEM E DECORAÇÃO PARA 
EVENTOS. 
  
LOTE 02 – 64  ITENS 

(SEGUE TERMO COM ITENS EM ANEXO) 

UN 64 

03 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA 
PARA EVENTOS. 
  
  
LOTE 03 – 23 ITENS 

(SEGUE TERMO COM ITENS EM ANEXO) 

  

UN 23 
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04 SERVIÇOS PARA AREALIZAÇÃO DE LIVES COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO. 
  
LOTE 04 – 20 ITENS 

(SEGUE TERMO COM ITENS EM ANEXO) 

  

UN 20 

    

LOTE 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

APRESENTADOR/MESTRE DE CERIMÔNIAS/ENTREVISTADOR. 

Jornalista com habilidade para condução de eventos, com 

experiência em TV, exercendo a função de entrevistador e/ou 

moderador e/ou apresentador. Deverá ter experiência e 

desenvoltura na apresentação e condução de eventos, com boa 

impostação de voz, postura e domínio das técnicas de cerimonial e 

protocolo. 

DIÁRIA 10 

02 

COORDENADOR GERAL. 

Deverá estar presente no evento para executar as funções de 

coordenação, acompanhamento de montagem e desmontagem, 

orientação de todas as ações junto a fornecedores e prestadores de 

serviços, monitorando de todos os serviços por eles prestados e 

garantindo a perfeita execução do evento. Deve possuir habilidade 

e experiência no trato com autoridades. O profissional deverá estar 

à disposição, em tempo integral, durante a montagem e 

desmontagem do evento. Experiência em pelo menos 03 eventos 

realizados para mais de 500 participantes.  

DIÁRIA 20 

03 

RECEPCIONISTA/PROMOTORA – IDIOMA: PORTUGUÊS. 

Deverá possuir experiência nas seguintes atividades: Recepção em 

evento; credenciamento; assistência em palco; estande; 

manipulação de material e montagem de kits; acompanhamento de 

autoridades e comunicação com o cliente. Deverá possuir 

experiência na atividade, estar trajada devidamente com uniforme 

ou roupa clássica. Em caso da solicitação de mais de um 

profissional para a realização do evento, o uniforme deve ser 

padrão. Carga horária de 04h a 06h. 

DIÁRIA 40 

04 

DJ - DISK JOCKEY. 

Profissional que seleciona e executa as mais diferentes 

composições, previamente gravadas, trabalhando seu conteúdo e 

diversificando seu trabalho em eventos diversos das Escolas SESI e 

SENAI. O DJ deverá estar equipado com CDJ, notebook, caixas de 

som e demais materiais e equipamentos que se fizerem necessários 

para a execução de seu trabalho. 

DIÁRIA 05 

05 GARÇOM. DIÁRIA 10 
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Profissional qualificado e com vasta experiência para a realização 

da atividade. Deverá estar devidamente uniformizado e possuir 

bandeja própria e copos de vidro para o exercício de sua função, 

para utilização quando solicitado. 

06 

MANOBRISTA. 

Deverá ter experiência, possuir Carteira Nacional de Habilitação na 

categoria correspondente ao veículo por ele conduzido, para as 

categorias que envolvam condução de veículos automotores em 

geral. Devidamente equipado (a) e uniformizado. 

DIÁRIA 10 

07 

PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. 

Profissional treinado, capacitado e uniformizado para execução dos 

serviços de limpeza e conservação, incluindo todo o material e 

equipamentos necessários tais como: luvas, botas adequadas, 

carrinho para coleta em geral, pano de chão, aspirador, vassouras, 

baldes, produtos químicos e etc. Os serviços de limpeza e 

conservação incluem remover com pano úmido o pó de mesas, 

cadeiras, armários, prateleiras e demais móveis existentes, bem 

como dos aparelhos elétricos, equipamentos, extintores de 

incêndio, telefones etc. e proceder a limpeza geral e completa, 

utilizando flanela e produtos adequados. Varrer, limpar e 

desinfetar todas as dependências do local do evento. 

DIÁRIA 10 

08 

PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS GERAIS. 

Deverá estar envolvido nas atividades de transporte, remoção, 

movimentação e remanejamento de mobiliário, stands, tendas, 

equipamentos, divisórias, caixas diversas, pacotes, material de 

consumo, papéis, material gráfico e outras atividades correlatas. 

Manuseio de materiais pré-evento, pós-eventos ou durante evento, 

como montagem de crachás, pastas e kits. No serviço deve estar 

incluso carrinho para deslocamento dos materiais. 

DIÁRIA 10 

09 

SEGURANÇA. 

Profissional com registro da atividade na Policia Federal, para 

realização de segurança desarmada, diurna e/ou noturna. O 

profissional deverá estar devidamente uniformizado. 

DIÁRIA 20 

     

LOTE 02 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU´S. 

Aparelho de ar condicionado com 12.000 btu´s, ciclo frio, 

preferencialmente Classe A, compressor rotativo, controle de 

velocidades e ajuste de direção do ar, bivolt. Com todos os insumos 

e materiais necessários para operação disponíveis quando 

necessário. 

DIÁRIA 10 

02 
CLIMATIZADOR DE AMBIENTES/ AR CONDICIONADO PORTÁTIL. 

Com vazão de ar de 33.000 m³/h, para área climatizada entre 200 e 
DIÁRIA 20 
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300m². Tipo Ecobrisa ou similar. Ciclo frio, preferencialmente Classe 

A, compressor rotativo, controle de velocidades e ajuste de direção 

do ar, bivolt. Com todos os insumos e materiais necessários para 

operação disponíveis quando necessário. 

03 

ESTANDE CORPORATIVO BÁSICO TIPO 1 – FEIRAS E EVENTOS  

PATROCINADOS (CONSTRUÇÃO DE CHÃO, PAREDE E TETO). 

Estande aberto na frente com testeira padronizada e altura mínima 

de 2,20m. Carpete (cores a definir) aplicado diretamente sobre o 

piso existente, balcão de atendimento em MDF adesivado, 

luminárias ou spots direcionais, elétrica inclusa. Ponto de energia e 

tomadas. Paredes revestidas de chão a teto com banners em 

estrutura de alumínio envelopado (metalon). Antecedendo a 

montagem deverá ser entregue planta baixa, lay-out, perspectivas, 

memorial descritivo, projeto elétrico. Os projetos deverão ser 

apresentados em 3D. Incluindo transporte dos materias, 

montagem, instalações, operadores técnicos necessários e 

desmontagem. 

POR M² 100 M² 

04 

ESTANDE CORPORATIVO VIP TIPO 2 - FEIRAS E EVENTOS 

PATROCINADOS (CONSTRUÇÃO DE CHÃO, PAREDE, TETO E 

MOBILIÁRIO). 

Estrutura: vidro ou MDF, piso elevado em vidro retroiluminado ou 

madeira, mobiliário para todos os ambientes, iluminação, pontos 

de energia, sala climatizada especial com frente em vidro e paredes 

de fundo e lateral com painéis adesivados de chão a teto. 

Antecedendo a montagem deverá ser entregue planta baixa, lay-

out, perspectivas, memorial descritivo, projeto elétrico. Os projetos 

deverão ser apresentados em 3D.  Incluindo transporte, montagem, 

instalações, operadores técnicos necessários e desmontagem. 

POR M² 100 M² 

05 

 CENOGRÁFIA DE AMBIENTES. 

Desenvolvimento de projeto especial de cenografia para palco, 

estandes ou outros ambientes, com planta baixa, lay-out, 

perspectivas, memorial descritivo, projeto elétrico, criação, 

acompanhamento da montagem, instalação e desmontagem 

conforme orientações específicas e técnicas de tal forma que 

atenda as necessidades do evento, objetivo, público alvo e outras 

demandas, com alta qualidade e tecnologia. Os projetos deverão 

ser apresentados em 3D, em forma de apresentação, e ainda, 

deverão ter responsável técnico pela construção do mesmo. 

POR M² 100 M² 

06 

PAINEL – BACKDROP. 

Painel com iluminação em estrutura metálica (treliça) todo 

envelopado com lona em impressão digital. 

POR M² 200 M² 

07 

ARRANJO DE FLORES COM PEDESTAL  

Arranjo floral tipo pedestal ou arranjo com tripé com flores nobres 

naturais tipo flores do campo, astromélias e/ou tropicais, com base 

UNID 10 
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em ferro, madeira ou vidro. 

08 

ARRANJO DE FLORES PARA MESA  

Arranjo de flores nobres tipo flores do campo, astromélias e/ou 

tropicais naturais para mesa, com base em vaso cerâmico ou vidro. 

UNID 50 

09 

PAREDE VIVA / MURO INGLÊS (FOLHAGEM NATURAL) 

Jardim vertical, com parede de sustentação em madeira e 

revestimento de folhagens verdes naturais. 

POR M² 20 M² 

10 

 PAREDE VIVA / MURO INGLÊS (FOLHAGEM ARTIFICIAL) 

Jardim vertical, com parede de sustentação em madeira e 

revestimento de folhagens verdes artificiais. 

POR M² 30 M² 

11 

BIKE ENERGY - BICICLETA GERADORA DE ENERGIA PARA EVENTOS 

Ecobike, através da qual é possível pedalar e gerar energia elétrica 

limpa (estimulou a qualidade de vida). A luz acende de acordo com 

as pedaladas, fazendo com que a pessoa que esteja pedalando, e as 

demais pessoas que estejam ao seu redor percebam a geração de 

energia. 

DIÁRIA 30 

12 

LED PARA PAINEL ENERGY (PODE SER LIGADA ATRAVÉS DA 

BICILETA GERADORA DE ENEGIA) 

Placa com frases produzidas com Neon Led IP 67com base acrílica 

cortada a laser (poderá ser acesa de acordo com as pedaladas da 

Bike Energy). Item de compra de acordo com a frase necessária 

para cada ação. 

POR METRO 10 

13 

LOGÍSTICA 

Frete de transporte e logística de montagem e desmontagem das 

estruturas (somente em caso de ações e eventos volantes que 

percorrem as diversas unidades do Sesi e do Sena em Alagoas).  

KM 
1.000 

KM 

14 

MOLDURA INSTAGRAMÁVEL EM PVC OU MADEIRA 

PERSONALIZADA. 

Moldura instagramável em PVC ou madeira vazada, com medida 

mínima de 60x80cm, personalizada. 

UNIDADE 20 M² 

15 

PLACAS DE PVC COM IMPRESSÃO. 

Placas DE PVC com impressão das logomarcas das instituições SESI 

e SENAI, nome do evento ou imagens para ações promocionais. 

POR M² 20 M² 

16 

BALCÃO MDF OU PALLET 2M. 

Balcão em MDF todo revestido com adesivo, medindo 

aproximadamente (2,0 x 0,50 x 1,0)m (L x P x A). Estrutura em MDF 

revestido com laminado melamínico, todo revestido com adesivo 

ou pallet. Prateleiras internas e portas de correr internas. A porta 

deve possuir chave.  

DIÁRIA 10 

17 

BALCÃO MDF OU PALLET - COM TESTEIRA 1M. 

Deverá ser montado com perfis octogonais de alumínio, revestido 

com TS branco, metragem linear com 1m de altura, 0,50m de 

profundidade e 1m de largura, com prateleiras e portas de correr 

internas. A porta deve possuir chave. Balcão com testeira reta ou 

DIÁRIA 100 
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curva. Deve ser todo revestido com adesivo. 

18 

BALCÃO MDF OU PALLET 1M. 

Balcão medindo aproximadamente 1,0m X 0,50m X 1,0m (L X P X 

A). Estrutura em MDF branco revestido com laminado melamínico, 

todo revestido com adesivo ou pallet. Prateleiras internas e com 

portas. A porta deve possuir chave.  

DIÁRIA 20 

19 

PAREDE DE PALLET. 

Parede/painel de pallet para ambientação de ações promocionais e 

eventos. 

POR M² 30 M² 

20 

BANQUETA. 

Banqueta cromada para bistrô alto, com assentos nas cores branca 

ou preta. Altura do encosto: 96cm. Altura do assento: 76cm. 

DIÁRIA 200 

21 

TOTEM DE CHÃO. 

Placas em vidro ou acrílico dupla face, com aproximadamente 

1,80m de altura x 0.50m, com pés para sustentação em madeira ou 

inox. Adesivado frente e verso. 

 UNIDADE 50 

22 

BOX TRUSS (TRELIÇA). 

Estrutura em ferro para fixação e/ou apoio de materiais diversos e 

equipamentos. No aluguel deste item, caberá a empresa informar 

as medidas para produção da lona a ser aplicada no box. 

M² 100 

23 

MESA EM VIDRO COM 04 CADEIRAS. 

Mesa em vidro e alumínio (retangular ou quadrada) e cadeiras em 

alumínio com estofado na cor branca. 

DIÁRIA 05 

24 

CADEIRA EM ACRÍLICO. 

Cadeira com ou sem braços, fixa, confeccionada em acrílico 

translúcido, com estofado na cor branca. 

DIÁRIA 200 

25 

CADEIRA EM MADEIRA. 

Cadeira com ou sem braços, fixa, confeccionada em madeira, com 

estofado na cor branca. 

DIÁRIA 200 

26 

CADEIRA EM PLÁSTICO, SEM BRAÇO. 

Cadeira fixa sem braços, empilhável, confeccionada em plástico 

polipropileno. Cor: Branca ou a ser definida pelo cliente. 

DIÁRIA 400 

27 

POLTRONA GIRATÓRIA. 

Poltrona giratória com ou sem braços, com rodízios, revestimento: 

courino ou camurça, estrutura em tubo de aço inoxidável polido 

brilhante; nas cores azul marinho, preto, branco, cinza ou bege.  

DIÁRIA 50 

28 

CAPA PARA CADEIRA. 

Capa em tecido para cadeira de plástico sem braços. Cor a ser 

definida pelo cliente. 

DIÁRIA 600 

29 

CARPETE. 

Carpete, passadeiras de feiras e eventos feitos 100% com fibras 

polipropileno e resinas sintéticas; em rolos com largura de 

aproximadamente 2m, comprimento aproximadamente 60m e 

espessura mínima de 3mm e máxima de 4mm; modelo forração 

M² 200 M² 
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agulhado, com relevo tipo “loop”. Apresentando também 

características anti-mofo, anti-traça, material de fácil limpeza e 

remoção de manchas, que não propague chamas e seja de fácil 

aplicação. Cores a serem definidas de acordo com o evento. Após a 

aplicação do carpete, este deverá ser revestido com plástico para 

que possibilite proteção durante a montagem e limpeza do mesmo. 

30 

TAPETE DE GRAMA SINTÉTICA 

Grama sintética paisagística é uma grama artificial que se parece 

com grama natural, sendo usada em decorações - Espessura 12mm 

(base+fio). 

M² 50 M² 

31 

TOALHA BRANCA COM COBRE MANCHA, PARA MESA. 

Toalha branca de tecido percal ou similar 2,40 x 2,40 com cobre 

mancha, de cores variadas com 1,50 x 1,50cm. 

DIÁRIA 50 

32 

TAMPO DE MESA. 

Tampo de mesa redonda de madeira, com base de chão em ferro, 

com capacidade para 10 lugares. 

DIÁRIA 50 

33 

MESA PRANCHÃO. 

Mesa pranchão retangular, com base de chão em ferro, medidas 

aproximadas de 3,30m x 1m (C x L), incluindo toalha na cor branca, 

preta ou azul, adequada ao tipo de evento. 

DIÁRIA 10 

34 

MESA PLÁTICA QUADRADA. 

Mesa de plástico quadrada, na cor branca, com tamanho mínimo 

de 0,70m x 0,70m x 0,76m (L x P X A). 

DIÁRIA 200 

35 

MESA BISTRÔ – VIDRO. 

Mesa com estrutura cromada e tampo de vidro, com diâmetro de 

0,60m e altura de 1,10m (DxA). 

DIÁRIA 20 

36 

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE CAFÉ EXPRESSO. 

Máquina de café expresso acompanhada de café em grãos, água, 

sachê de açúcar, adoçante, mexedores e copinhos descartáveis 

plásticos ou de isopor de 80ml, incluindo a reposição de todos os 

materiais necessários para o funcionamento adequado do serviço, 

durante o período contratado, e operador para o equipamento 

para casos de reposição e assistência. 

DIÁRIA 05 

37 

FRIGOBAR. 

Frigobar 120 litros. Dimensões aproximadas de 81,5cm x 54cm x 

62cm (A x L x P);  na cor branca;  com: 1 prateleira na porta para 

lácteos; 1 prateleira na porta com capacidade para pets de até 2 

litros. 

DIÁRIA 05 

38 

BEBEDOURO ELÉTRICO DE CHÃO. 

Para garrafão de 10 ou 20 litros, que produza no mínimo 1,9 litros 

de água gelada por hora (temperatura ambiente 32ºC). Gabinete e 

torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com 

sistema de refrigeração através de compressor. Incluindo suporte 

para copos descartáveis e um garrafão com água. 

DIÁRIA 05 
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39 

ILUMINAÇÃO - TIPO GAMBIARRA. 

Varal de luzes, soquete a cada 1metro, cabo na cor preta, bi-volt, 

com lâmpadas tipo eletrônica (residencial), bolinha incandescente 

ou LED. Totalmente isolado, para ligações externas. 

M² 100 M² 

40 

LETRAS CAIXA – ILUMINADAS. 

Letras, números ou símbolos iluminados, em MDF, cores a definir, 

com aproximadamente1m de altura cada letra. A letra deve se 

sustentar sozinha em pé. Lâmpadas de LED brancas ou amarelas. 

UNIDADE 

  
50 

41 

LIXEIRA DE INOX. 

Lixeiras em Inox, 30 litros, com tampa e acionamento em pedal, 

com sacos de plástico com litragem adequada, em quantidade 

suficiente para atendimento durante todo o evento. 

DIÁRIA 05 

42 

LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA DE LIXO. 

Lixeiras em polietileno ou fibra de vidro, 50 litros, com as devidas 

identificações de cores e símbolos para coleta seletiva. Deve 

acompanhar sacos de plástico com litragem adequada, em 

quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. 

DIÁRIA 10 

43 

MESA LATERAL/CUBO - MODELO 1. 

Mesa em madeira maciça com diâmetro de aproximadamente 

0,70m e altura de 0,60m (D x A). Envelopada/adesivada na cor a ser 

definida pelo cliente.  

DIÁRIA 30 

44 

MESA LATERAL/CUBO - MODELO 2. 

Mesa com estrutura cromada e tampo de vidro, diâmetro mínimo 

de 0,40m e máximo de 0,60m, com altura de 0,60m (D x A). 

DIÁRIA 30 

45 

MONTAGEM DE PISO/ TABLADO.  

Montagem de piso em réguas de madeira mista, cerrada e 

aparelhada, elevação mínima de 10 cm, com nivelamento e 

revestimento em carpete. 

M² 200 M² 

46 

PALCO CONSTRUÍDO. 

Estrutura de ferro com suporte de até 1000/1500kg, com 

autorização ART (Autorização de Registro Técnico) e CB (Corpo de 

Bombeiros), com piso estruturado em madeira nivelado, forrado 

com carpete, com 0,90 ou 1,10 m de altura, com 02 escadas e 01 

rampa, com protetores laterais ou corrimão, com acabamento e 

rodapés. 

M² 50 M² 

47 
DISCIPLINADORES - DEMARCAÇÕES E FILA. 

Ferro cromado com fita para organização de fila. 
DIÁRIA 50 

48 

PRISMA EM ACRÍLICO. 

Prismas de mesa de acrílico com 2mm de espessura, podendo ser 

na vertical ou horizontal. 

DIÁRIA 100 

49 

PUFF - MODELO 01. 

Puff em tecido courino ou similar, medindo aproximadamente 

0,50m x 0,50m x 0,45m (L x P x A). Cores a serem definidas de 

acordo com o evento. 

DIÁRIA 20 
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50 

PUFF - MODELO 02. 

Puff em tecido courino ou similar, medindo aproximadamente 1,0m 

x 1,0m x 0,45m (L x P x A), podendo ser quadrado ou redondo. 

Cores a serem definidas de acordo com o evento. 

DIÁRIA 20 

51 

PÚLPITO. 

Púlpito em acrílico medindo aproximadamente 70cm x 69cm x 

117cm (C x L x A). 

DIÁRIA 05 

52 

TENDA - MODELO 1. 

Tenda medindo 3m x 3m, em lona e estrutura metálica tipo 

pirâmide e fechamentos laterais em lona, na cor branca ou 

translucida. Na junção de toldos deverá conter calhas para 

escoamento de águas pluviais. 

DIÁRIA 10 

53 

TENDA - MODELO 2. 

Tenda medindo 4m x 4m, em lona e estrutura metálica tipo 

pirâmide e fechamentos laterais em lona, na cor branca ou 

translucida. Na junção de toldos deverá conter calhas para 

escoamento de águas pluviais. 

DIÁRIA 10 

54 

TENDA - MODELO 3. 

Tenda medindo 6m x 6m, em lona e estrutura metálica tipo 

pirâmide e fechamentos laterais em lona, na cor branca ou 

translucida. Na junção de toldos deverá conter calhas para 

escoamento de águas pluviais. 

DIÁRIA 10 

55 

TENDA - MODELO 4. 

Tenda medindo 9m x 9m, em lona e estrutura metálica tipo 

pirâmide e fechamentos laterais em lona, na cor branca ou 

translucida. Na junção de toldos deverá conter calhas para 

escoamento de águas pluviais. 

DIÁRIA 10 

56 

TENDA - MODELO 5. 

Tenda medindo 12m x 12m, em lona e estrutura metálica tipo 

pirâmide e fechamentos laterais em lona, na cor branca ou 

translucida. Na junção de toldos deverá conter calhas para 

escoamento de águas pluviais. 

DIÁRIA 10 

57 

PONTO DE ENERGIA. 

Instalação de pontos de energia em estandes, tendas e eventos 

externos, incluindo todo o cabeamento e material necessário à 

execução dos serviços. 

UNIDADE 

(por ponto) 
50 

58 
TOTENS (TORRE) DE CARREGADOR DE CELULAR. 

Totens (torre) para carregar aparelhos de celulares. 

UNIDADE 

  
05 

59 

BOLAS DE AR DE LÁTEX (BALÃO DECORATIVO). 

Bolas de ar de látex, balões para decoração de eventos (com 

enchimento incluso) para ambientação dos eventos das 

escolas. 

POR MIL 5.000 

60 ADESIVAÇÃO/ ENVELOPAMENTO DE MOBILIÁRIO M² 50 M² 
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Adesivo para envelopamento de mobiliário ou paredes em 

eventos/estande. A arte do adesivo deverá ter resolução de 

300 DPI. 

61 

REFLETOR 

Refletor Led SMD 200W branco frio uso externo e interno 

para iluminação de eventos.  

DIÁRIA 50 

62 

COBERTURA/TETO ESTILO DUAS ÁGUAS EM 

POLICARBONATO. 

Com estrutura/vigas em estrutura metálica revestida em tecido e 

teto em policarbonato translucido. 

M² 400 

63 
PISO EM MADEIRA. 

Tablado em madeira naval, envernizada, para piso. 
M² 300 

64 
APARADOR EM MDV. 

Móvel parador para suporte lateral em MDF 
M² 20 

64 
PALCO/TABLADO. 

Estrutura de palco e tablado para apresentações. 
M² 300 

  
LOTE 03 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA, PARA ATÉ 50 

PESSOAS. 

A sonorização completa será composta pelos itens: 01 Mesa de som 

amplificada com no mínimo 08 canais; 02 caixas de som acústicas 

mínimo 350w; 02 tripés para caixas; amplificador e periféricos (caso 

as caixas acústicas não sejam amplificadas), todo o cabeamento 

necessário para o perfeito funcionamento do sistema de 

sonorização, incluindo 01 microfone sem fio e pedestal. 

DIÁRIA 10 

02 

EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COMPLETA, PARA ATÉ 250 

PESSOAS. 

A sonorização completa será composta pelos itens: 01 Mesa de som 

amplificada com no mínimo 12 canais; 04 caixas de som acústicas 

mínimo 500w; 04 tripés para caixas; amplificador e periféricos (caso 

as caixas acústicas não sejam amplificadas), todo o cabeamento 

necessário para o perfeito funcionamento do sistema de 

sonorização, incluindo 02 microfones sem fio e pedestal. 

DIÁRIA 02 

03 

COMBO PAINEL DE LED, PALCO, LUZ E SOM – PADRÃO. 

Estrutura padrão para apresentações corporativas e eventos nas 

Escolas Sesi e Senai. Composta por: Sonorização 3 eon 612 com 

pedestal + console signature soundcraft; microfone sem fio shure 

tipo bastão; Iluminação Cênica; Tablado medindo 3x2 carpetado 

com 20cm de altura; Painel de led P3 Medindo 3x2.5;  Profissional 
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Técnico de áudio. 

04 

GERADOR USO CONTÍNUO 90 KVA´S. 

Grupo gerador em container silenciado com 72 KVA´s de carga e 

uso contínuo durante todo o evento, com combustível, operador, 

chave reversora e cabeamento compatível com a carga até 50m do 

local. 

DIÁRIA 10 

05 

ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE. 

A iluminação será composta pelos itens: 16 refletores par 64 (F1 ou 

F2 ou F5); 12 canais dimmers DMX; 04 movings light 575w; 01 

maquina fumaça DMX; 01 ventilador para fumaça; 02 mini brutt 

com minimo 02 lâmpadas; 01 console digital DMX 20/48 canais 

pearl ou equivalente; 01 buffer 02 entradas 04 saídas; equipe de 

assistência técnica durante o evento. Para eventos das Escolas Sesi 

e Senai. 

DIÁRIA 10 

06 

MICROFONE SEM FIO PEDESTAL DE MESA OU GIRAFA. 

Microfone sem fio UHF, mínimo de 05 frequências, em pedestais 

tipo girafa ou de mesa, de acordo com a necessidade do evento. 

DIÁRIA 80 

07 

MONITOR TOUCH SCREEN. 

Monitor touch scream de 40 a 60 polegadas, com tecnologia touch 

screen. Deve permitir interatividade com usuário por meio de 

software específico (a ser definido juntamente com a coordenação 

do evento). Com todos os insumos e materiais necessários para 

operação disponíveis quando necessário (suporte, cabos e demais 

periféricos). 

DIÁRIA 20 

08 

MONITOR TV DE 40 A 60 POLEGADAS. 

Monitor TV de LED de 40 a 60 polegadas com entrada para: 

USB/VGA/HDMI/S - Video ou vídeo composto com Suporte ou 

Pedestal. 

DIÁRIA 10 

09 

MONITOR TV - TELA DE 70 POLEGADAS. 

Monitor TV de LED de 70 polegadas com entrada para: 

USB/VGA/HDMI/S- Video ou vídeo composto com Suporte ou 

Pedestal. 

DIÁRIA 10 

10 

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS. 

Profissional responsável pela operação e manutenção de qualquer 

tipo de equipamento audiovisual durante o evento. 

DIÁRIA 30 

11 

PAINEL DE LED – ALTA DEFINIÇÃO (07 A 12MM). 

Painel de Led indoor de alta resolução (de 07mm a 12mm) com 

sistema para imagens gerada de (DVD,PC,vídeo composto) previsão 

e contratação de estrutura para fixação e/ou sustentação do painel 

e todo cabeamento necessário. Compatível com várias fontes de 

sinal de entrada, como AV, Vídeo S, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI, 

etc. 

M² 80M² 

12 
PROJETOR MULTIMÍDIA DE 7.000 ANSI LUMENS. 

Projetor de multimídia, resolução mínima 1024x600 pixels, 
DIÁRIA 10 
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entradas de Vídeo composto, VGA e s-video e HDMI. Suporte de 

chão ou suporte de teto 

13 

PROJETOR MULTIMÍDIA DE 15.000 ANSI LUMENS. 

Projetor de multimídia, resolução mínima 1024x600 pixels, 

entradas de Vídeo composto, VGA e s-video e HDMI. Suporte de 

chão ou suporte de teto 

DIÁRIA 05 

14 

PROJETOR PARA PROJEÇÃO MAPEADA. 

Projetor para projeção mapeada, mínimo de 10.000 ansi lumens - 

full HD - projeção também em 3D - incluindo software, estrutura de 

suporte e demais insumos e materiais necessários para operação. 

DIÁRIA 60 

15 

RÁDIO (TIPO WALK TALKIE OU SIMILAR). 

Rádio de longo alcance, no mínimo 8km, com fones auriculares, 

clips para cinto e bateria recarregável sobressalentes. 

DIÁRIA 20 

16 

TABLET. 

Wi-fi + 3G, IOS – 6.1.3 ou Android 4.0, processador com arquitetura 

de 02 (dois) núcleos com velocidade mínima de 1,00Ghz, dimensões 

mínimas de 9,7 polegadas. Duração da bateria: Até 10 horas para 

navegar na Internet via wi-fi, assistir vídeo ou escutar música; até 9 

horas para navegar na Internet usando rede de dados celular. 

Carregar via carregador ou USB do computador. Idioma: Português. 

DIÁRIA 20 

17 

TELA 100". 

Tela de projeção frontal ou traseira, medindo 2,00m x 1,70m, 

retrátil, altura variável, fornecida com tripé em aço. 

DIÁRIA 10 

18 

TELA 180". 

Tela de 4,00m x 3,00m, podendo ser para projeção frontal, traseira 

ou retroprojeção, com tripé em aço que permita a variação de 

altura. 

DIÁRIA 10 

19 

TELEPROMPETER. 

Teleprompter de evento ou executivo com monitores de 15 ou 17''. 

Cristais anti-reflexo. Estrutura em acrílico e hastes transparentes e 

regulagem na altura e inclinação. 

DIÁRIA 06 

20 

NOTEBOOK. 

Características do notebook: Tela Full HD de 15.6 polegadas, 

processador Intel Core i7 8ª Geração, Memória RAM de 8GB, HD de 

1TB, Placa de vídeo dedicada GeForce MX150 com 2GB de 

memória, Windows 10. 

DIÁRIA 30 

21 

TOTEM INTERATIVO – FOTOS. 

Impressão de fotos personalizadas durante o evento, com mínimo 

de 100 fotos. 

DIÁRIA 10 

22 

TOTEM TOUCH SCREN INTERATIVO 

Totem Touch Screen interativo com TV de 50 polegadas 3D vertical; 

Base de chão de acrílico ou alumínio; Notebook 7º geração Dell HD 

1TB 4GB memória windows 10 office 2010 

DIÁRIA 50 

23 Púlpito Digital. Diária 20 
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Púlpito com moldura em madeira e tela digital central. 

 

LOTE 04 
  

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT 

01 CÂMARA FILMADORAS FULL HD COM TRIPÉ.  DIÁRIA 30 

02 SISTEMA DE CAPTURA DE VÍDEO (1 SISTEMA POR DIÁRIA/EVENTO). DIÁRIA 10 

03 
MONITOR DE RETORNO 50 POLEGADAS COM TRIPÉ - RETORNO 

PALESTRANTE E TP.  
DIÁRIA 30 

04 
MÁQUINA TIPO SERVIDOR DE ALTA PERFORMACE PARA CORTE E 

STREAM + BACKUP. 
DIÁRIA 10 

05 PROFISSIONAL OPERADOR DE CÂMERA. DIÁRIA 45 

06 
PROFISSIONAL OPERADOR DE PLATAFORMA - STREAM YARD, 

TEAMS, VMIX ETC. 
DIÁRIA 15 

07 PROFISSIONAL OPERADOR DE STREAM E CORTE. DIÁRIA 15 

08 MODEM VIVO BACKUP. DIÁRIA 10 

09 MICROFONE SEM FIO SHURE TIPO LAPELA. DIÁRIA 40 

10 

CONJUNTOS DE SONORIZAÇÃO COMPOSTA POR: 4 EON 612 COM 

PEDESTAL + 2 MONITORES DE RETORNO + CONSOLE SIGNATURE 

SOUNDCRAFT. 

DIÁRIA 30 

11 MICROFONE SEM FIO TIPO BASTÃO SHURE. DIÁRIA 20 

12 PROFISSIONAL TÉCNICO DE ÁUDIO DIÁRIA 15 

13 
PAINEL DE LED P3 MEDINDO 9MX2.5M (SENDO DIVIDIDO EM 3 

PARTES DE 3MX2.5M = 22.5 M² POR EVENTO). 
M² 225 M² 

14 NOTEBOOKS I7 C/ 16GB RAM - ALTA PERFORMACE. DIÁRIA 20 

15 FRESNEL 1000W - LUZ QUENTE. DIÁRIA 40 

16 CALHA BRUTE DE LED. DIÁRIA 40 

17 PAR LED RGBW 54X5W.  DIÁRIA 80 

18 PROFISSIONAL TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO. DIÁRIA 15 

19 PROFISSIONAL TÉCNICO DE VÍDEO. DIÁRIA 15 

20 LONA VINÍLICA PISO MEDINDO 8MX5M = 40M² POR EVENTO. M² 400M² 
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ANEXO II – MINUTA CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

  

Local e data 

  

Ao SESI/SENAI Departamentos Regionais de Alagoas 

A/C da Comissão Permanente de Licitação 

  

REF. Concorrência Conjunta nº 28/2021 

  

Pela presente fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº __________, identidade nº 
___________, expedida por _____________, junto ao SESI/SENAI/DR/AL para representar esta 
Empresa(....................razão social......................), inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na licitação 
acima referida, a quem se outorga os poderes para rubricar propostas das demais licitantes, assinar atas e 
documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir 
da interposição de recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à 
perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência. 

  

  

_________________________________ 

LICITANTE 

(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is) 

(com firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LICITAÇÃO CONJUNTA 
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CONCORRÊNCIA Nº 28/2021 

 

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE 

DA CONCORRÊNCIA CONJUNTA Nº 28/2021 DE 

04/11/2021, PARA contratação de empresas 

especializadas em montagem, organização e 

execução de eventos QUE FIRMAM O SERVIÇO 

NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – 

SENAI, O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

SESI E (xxxxx). 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI – DEPARTAMENTO REGIONAL DE 

ALAGOAS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.798.336/0001-

30, com sede no 3º andar do Edifício “Casa da Indústria Napoleão Barbosa”, situado à 

Avenida Fernandes Lima 385, Farol, CEP: 57.055-902, Maceió, Alagoas, neste ato 

representada por seu Diretor Regional, o industrial JOSÉ CARLOS LYRA DE 

ANDRADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 038.849.024-15 e RG 

nº 114175 SSP/AL e O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - 

SENAI, Departamento Regional de Alagoas, inscrito no CNPJ nº 03.798.361/0001-13, 

estabelecido na Avenida Fernandes Lima, 385, 2º andar, Farol, Maceió, Alagoas, neste ato 

representado por seu Diretor Regional o Sr. CARLOS ALBERTO PACHECO PAES, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, cadastrado no CPF nº 348.718.104-53 e RG nº 

200.200.116.2327 SSP/AL e, como FORNECEDORA, ........................., pessoa jurídica de 

direito privado, com sede na ..........................., nº......– Bairro........CEP:..........-Fone: (XX) 

(....).........., inscrita no CNPJ Nº.............., neste ato, por intermédio de seu representante legal, 

........................., portador da Carteira de identidade ..................e do 

CPF..............................................., em concordância com o resultado da Concorrência 

Conjunta nº. 28/2021 de 04/11/2021, devidamente homologada, resolvem nos termos do 

Regulamento de Licitações e Contratos do SESI/SENAI, Registrar os Preços para 

contratação de empresas especializadas em montagem, organização e execução de 

eventos, em conformidade com a referida Concorrência e com as cláusulas e condições a 

seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1 - A presente ata tem por objeto o registro de preços para contratação de empresas 

especializadas em montagem, organização e execução de eventos, para suprir as 

necessidades destes Departamentos Regionais, conforme descrição e preços relacionados a 

seguir: 

 

(INSERIR OS PRODUTOS, MARCAS E PREÇOS UNITÁRIOS DA LICITANTE 

VENCEDORA) 

 

1.2 - A existência de preços registrados não obriga o SENAI ou o SESI a contratarem, sendo 

facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao 

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

2.1 - Sempre que julgar necessário, o SENAI e o SESI solicitarão, durante a vigência da 

respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade 

que for preciso, mediante a entrega de pedido de compra. 

 

2.2 - Cópias dos pedidos de compra deverão ser enviadas junto com a nota fiscal, para 

conferência dos recebedores. 

 

2.3 - O prazo para entrega dos serviços é de até 07 (sete) dias após o recebimento do pedido 

de compra. 

 

2.4 - Os serviços deverão ser prestados, conforme demanda, nas unidades SESI e SENAI em 

Alagoas ou em outras localidades pré-determinadas onde sejam realizados eventos pelas 

instituições, conforme endereço constante no pedido de compra.  

 

2.5 - A FORNECEDORA responsabilizar-se-á pela qualidade dos produtos fornecidos.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

 

3.1 - O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias após o fornecimento e aceite dos 

produtos, mediante a apresentação da Nota Fiscal. A Nota Fiscal deverá ser enviada no ato da 

entrega, junto ao Boleto Bancário e cópia do pedido de compra. Para o envio da Nota Fiscal 

sem boleto, o pagamento será realizado via depósito/transferência apenas através de conta no 

Banco do Brasil, caso contrário o pagamento não será realizado. Para as Notas Fiscais de 

Serviços deverão ser emitidas entre os dias: 01 e 20 de cada mês. 

 

3.2 - Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA, enquanto houver pendência de 

liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 

3.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

 

3.4 - No texto da Nota Fiscal deverá constar, obrigatoriamente, os produtos e os valores 

unitários e totais.  

 

3.5 - Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo 

ficará suspenso, até que a empresa tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 

 

4.1 - O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogada por até igual período. 

 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, quando: 

 

5.1.1 - O preço registrado for revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 

SENAI e ao SESI promoverem as necessárias negociações junto aos fornecedores; 
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5.1.2 - o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 

praticado no mercado, o SENAI e o SESI deverão: 

 

5.1.2.1 - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços de sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

 

5.1.2.2 - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

5.1.2.3 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

5.1.3 - O preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 

requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o SENAI e o 

SESI poderão: 

 

5.1.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 

5.1.3.2 - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

5.1.4 - Não havendo êxito nas negociações, o SENAI e o SESI deverão proceder à revogação 

da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

CLÁUSULA SEXTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

6.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

 

6.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

6.1.2 - não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado. 

 

6.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de 

fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso 

fortuito ou de força maior, devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 

7.1 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, o Contratante poderá, 

garantida a prévia defesa do contratado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes 

sanções: 

a - ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para 

os quais tenha concorrido; 

b - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de contratar 

com o SENAI e o SESI, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
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8.1 - As partes comprometem-se a não explorar qualquer forma de mão-de-obra infantil e a 

evitar, de todos os modos, a contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas 

físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, o trabalho infantil em qualquer 

localidade.  

CLÁUSULA NONA - DO FORO 

 

9.1 - As partes contratadas elegem o Foro da comarca de Maceió, como único competente 

para dirimir as questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de 

Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro. 

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores para que surta todos os 

efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso. 

 

Maceió, ___ de ___________ de 2021. 

 

 

José Carlos Lyra de Andrade 

Diretor Regional do SESI/AL 

 

Carlos Alberto Pacheco Paes 

Diretor Regional do SENAI/AL  

 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

FORNECEDORA 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas: 

 

 

1ª)_______________________________________ 

    CPF nº 

 

 

2ª)_______________________________________ 

    CPF nº 

 


