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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do Departamento Regional do 
Paraná, adiante designados simplesmente Sistema Fiep, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 200, Centro 
Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as 
posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002 e 24/02/2006, 11/05/2011, 23/12/2011 e com observância 
às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.  
1.2 O Sistema Eletrônico a ser utilizado no presente Pregão é o do Banco do Brasil S.A., denominado Licitações-e, 

constante na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br; 
1.3 DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 15/02/2021. 
1.4 DATA FINAL DAS PROPOSTAS: até às 09:00 horas, do dia 25/02/2021 
1.5 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 do dia 25/02/2021. 
1.6 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro do Sesi/Senai, mediante inserção e monitoramento dos dados 

gerados ou transferidos na página eletrônica do Banco do Brasil S.A. Licitações-e www.licitacoes-e.com.br. 
1.7 O encerramento da fase de lances pelo Pregoeiro ocorrerá quando se verificar que não há mais disputa efetiva 

entre os licitantes, momento a partir do qual terá início o tempo randômico para encerramento da sessão. 
1.8 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente 

o horário de Brasília-DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa 
ao certame. 

 
2. OBJETO 
2.1 A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA 

UNIDADES DO SISTEMA FIEP DA REGIÃO CAMPOS GERAIS (GUARAPUAVA, IRATI, PONTA GROSSA, 
TELÊMACO BORBA) detalhados no ANEXO I. 

 
3. CREDENCIAMENTO 
3.1 Poderão participar deste certame as empresas do ramo pertinente ao objeto que atenderem todas as exigências 

constantes deste Edital, e seus anexos, e que obtiverem credenciamento junto ao site do Licitações-e, conforme 
item 3.2; 

3.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal (intransferíveis). As solicitações de credenciamento no Licitações-e podem ser 
obtidas através do endereço eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop.  

3.3 Os Licitantes ou seus Representantes Legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do Pregão.  

3.4 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada 
diretamente ou por representante. 

3.5 O credenciamento do Licitante e de seu Representante Legal junto ao sistema eletrônico implica 
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica e jurídica para realização 
das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.6 Caso ocorra falha no provedor de internet dos proponentes, o Sesi/Senai não se responsabilizará. 
3.7 O mesmo representante não poderá participar ou ser credenciado em um mesmo item/lote por mais de uma 

empresa proponente. 
3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.8.1      Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 
3.8.2      Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário; 
3.8.3     Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o Sistema Fiep. 
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3.8.4      Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no 
 site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.  

3.8.5     Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 
 

4. CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DE PROPOSTAS 
4.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do fornecedor ao Sistema Eletrônico, 

mediante a inserção da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 
por meio do referido sistema. 

4.2 O fornecedor assume como firmes e verdadeiras a(s) proposta(s) apresentada(s) e os lances. 
4.3 Até o encerramento do acolhimento das propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 
4.4 Caberá ao licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando 

responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema estiver acessível aos 
fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 
4.5.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

na forma eletrônica será suspensa pelo sistema e reiniciada somente após a comunicação aos 
fornecedores, no endereço eletrônico utilizado para divulgação; 

4.5.2 O pregoeiro irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de manter o pregão suspenso, caso verifique 
transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame. 

 
5. PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 
5.1 O licitante deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico.  
5.2 A proposta não deverá conter a identificação da empresa, bem como nos documentos anexos à mesma, sob 

pena de desclassificação. Esta determinação aplica-se também a outros documentos inseridos em anexo, caso 
solicitados. 

5.3 A proposta deverá conter, além das especificações técnicas, demais exigências e documentos complementares 
previstos no ANEXO II. 

5.4 O valor da proposta a ser encaminhado eletronicamente para o sistema deverá ser o previsto no critério de 
julgamento indicado no item 6 do ANEXO II. 

5.5 A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lances no sistema. 
5.6 O prazo para acolhimento das propostas estará previsto no item 1 do ANEXO II. 
5.7 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a utilização 
de transporte(s)/frete(s) necessário ao alcance da realização do objeto do certame. 

5.8 A proposta deverá ter como prazo de validade mínimo o estabelecido no ANEXO II, contado da data de sua 
apresentação. 

5.9 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 
a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 
b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 
c) Tem condições e compromete-se a fornecer o objeto deste Edital pelo valor e prazo constantes de sua 

proposta; 
d) Tomou conhecimento dos dispositivos constantes do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do Sesi/Senai, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral e 
irretratável. 

5.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 
omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular andamento 
do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, 
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excessivos ou manifestamente inexequíveis no seu todo. 
 

6. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA 
6.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas. O sistema ordenará as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

6.2 Declarada aberta a sessão, não serão admitidos novos proponentes. 
6.3 O pregoeiro poderá suspender neste momento a sessão para envio das propostas comerciais para parecer 

técnico, onde a decisão será publicada no site do Sistema Fiep, indicando data e horário da continuidade do 
certame. 

6.4 Da decisão que desclassificar as propostas de preços caberá pedido de reconsideração à própria Comissão de 
Licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de 
suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento da desclassificação. As 
reconsiderações deverão ser encaminhadas para o e-mail descrito no item 5 do Anexo II. 

6.5 O Pregoeiro decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, a ele cabendo registrar 
e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. O 
Pregoeiro poderá suspender a sessão para avaliação do pedido de reconsideração, reabrindo-a oportunamente 
para publicar a decisão e dar continuidade ao certame. 

6.6 Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 
6.7 Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, devendo encaminhar 

os lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico e poderão oferecer lances sucessivos, observado o 
horário fixado. 

6.8 O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao 
seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

6.9 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 
VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

6.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 
primeiro no sistema. 

6.11 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar a aceitabilidade 
do(s) preço(s) ofertado(s). 

6.12 Finalizada a fase de disputa, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início prazo aleatório de até 30 (trinta) 
minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de 
lances. 

6.13 Encerrada a fase de lances o pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas a 
redução de preço, momento em que será reaberto o lote/item para que o proponente arrematante possa 
apresentar novo valor. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 

6.14 O sistema informará a proposta de menor preço e a decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de 
menor valor. 

6.15 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado 
6.16 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-
se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
6.16.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação   
aos custos com indícios de inexequibilidade; 
6.16.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 
6.16.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com outras Instituições; 
6.16.4 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: revendedores de suprimentos e 
fabricantes; 
6.16.5 Verificação de notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos/executados pelo proponente; 
6.16.6 Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 
6.16.7 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 
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irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 
6.16.8 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar majoração de seu valor 
global. 

6.17 Finalizada a fase de negociação, iniciar-se-á a fase de Habilitação, onde o arrematante deverá encaminhar 
para o e-mail: nadia.santos@sistemafiep.org.br/alessandra.silverio@sistemafiep.org.br até às 18 horas 
do segundo dia útil subsequente ao término da sessão de disputa, os documentos de habilitação, 
indicados no item 7 deste edital e a proposta assinada, atualizada e definitiva, deduzido o mesmo 
desconto ofertado na fase de lances, sendo que o preço definitivo deverá ser o último registrado no 
sistema. 

6.18 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente com a 
declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem possibilitar a 
Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade 

6.19 Havendo dúvida quanto aos documentos apresentados, poderá ser solicitado que a licitante apresente, no prazo 
estabelecido pela Comissão de Licitação do Sistema Fiep, os documentos originais de habilitação, podendo ser 
cópia autenticada ou cópia simples, desde que acompanhados dos originais para análise da Comissão. 

6.20 O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das Empresas 
Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro 
Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos cadastros, a(s) 
proponente(s) será(ão) inabilitada(s) ou/e não poderá(ão) participar do certame, haja vista a impossibilidade de 
participação. 

6.21 Recebidos os documentos de habilitação no prazo indicado, o Pregoeiro fará a análise de acordo com critério de 
aceitabilidade previsto em Edital.  

6.22 Se a empresa que apresentou o menor preço for inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do edital, 
caberá à Comissão de Licitação juntamente com o Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance e, se 
necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério 
de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

6.23 O licitante devidamente habilitado será declarado vencedor, abrindo-se o prazo recursal conforme item 10 do 
Edital. 

6.24 Finalizada a fase recursal, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade competente para a homologação 
e adjudicação. 

6.25 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão pública e lavradas 
em ata a ser gerada pelo sistema após a finalização dos trabalhos do Pregão. O resultado final do Pregão será 
divulgado via internet no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 
7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1 Após a declaração de arrematante, conforme determinação do Pregoeiro, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos de habitação: 
a) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO III, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada pelo representante legal ou constituído por 
instrumento de mandato para tal função; 

b) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 
econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

c)    Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União, por ela 
administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 
outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 
contribuições previdenciárias. 

d) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá contemplar 
também o ICMS; 

e) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 
f) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 
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Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos nas alíneas “d” e “e” acima; 
g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 
h) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 
i) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade 

sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de 
apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

j) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
k) Ato constitutivo, estatuto 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. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, 
essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados; 

l) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
m) No caso de produto nacional ou nacionalizado, a documentação do item 7.1 deverá ser apresentada em 

              nome da empresa brasileira; 
n) No caso de produto importado, a documentação do item 7.1 também deverá ser apresentada em nome da 

empresa representante brasileira, juntamente com Procuração que contenha poderes expressos para 
representar a empresa estrangeira, podendo receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 
Caso seja habilitada e venha a sagrar-se vencedora do certame, deverá apresentar, no prazo de 40 
(quarenta) dias após emissão da Ordem de Compra/Purchase Order, a documentação do item 7.1 da 
unidade da empresa estrangeira para a qual foi emitida a Ordem de Compra/Purchase Order, mediante 
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados ou apostilado de Haia, e traduzidos 
por tradutor juramentado. 

o) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 
“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 
CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO V; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 
7.2 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente 

com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem 
possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade. 

7.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso 
as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias 
corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

7.4 Os documentos de que trata o item 7.1 devem ser da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto 
do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que respeita ao documento descrito no item “c”. 

7.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital no prazo previsto no item 6.19 e que não 
atender as condições previstas no item 7.1 será considerada inabilitada.   

 
8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 
8.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, através  
do endereço de e-mail nadia.santos@sistemafiep.org.br, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o 
presente edital. 

8.2 Caberá à Comissão de Licitações do Sesi/Senai decidir sobre o pedido de impugnação e esclarecimentos do 
Edital conforme prazo previsto no item 5 do Anexo II, contado de seu recebimento.  

8.3 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada nova 
data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, se 
a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

8.4 As respostas aos pedidos de esclarecimentos e de impugnações serão partes integrantes deste edital.   
 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
9.1 Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 



 
 
 

 
 

Processo nº. 2.0814/2020 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0275/2020 

RETIFICAÇÃO I 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

6 / 60

9.2 A Comissão de Licitação do Sesi/Senai, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando 
das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, prospectos, 
amostras, etc., do(s) produto(s) cotado para melhor avaliação ou teste, antes da definição do julgamento deste 
certame. 
9.2.1 Poderá a Comissão de Licitação realizar diligência para averiguar a veracidade, existência ou validade de 
documento quando julgar necessária. A possibilidade do ato não faculta a apresentação da documentação 
exigida no edital pela empresa participante. 

9.3 O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 
propostas eletrônicas e quando não houver lances para o desempate. Havendo propostas iguais, será vencedora 
a empresa que enviou antes a sua proposta. Se mesmo assim continuarem empatadas, pois as propostas foram 
dadas em tempos exatamente iguais, o pregoeiro realizará um sorteio para promover o desempate.  

9.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
estabelecidas no item 17 deste edital. 

9.5 Será admitido apenas 01 (um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de julgamento 
estipulado no ANEXO II. 

9.6 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 
para o Sesi/Senai e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 
10. RECURSO 
10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar 

sua intenção de recorrer no prazo de 24 horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para 
apresentar as razões de recurso, através do e-mail estipulado no ANEXO II item 5, em documento de formato 
PDF, devidamente datado e assinado pelo representante legal, até às 18h00 do segundo dia útil. Após a 
publicação do Recurso no site do Sistema Fiep, ficam as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.2 Caso o proponente não apresente intenção de recurso via sistema Licitações-e, conforme preconiza o item 10.1 
no prazo ali estipulado, entende-se pelo declínio do direito de recorrer. 

10.3 O Pregoeiro analisará a intenção de recurso, podendo acatá-la ou não, devendo para tal justificar sua decisão. 
10.4 A falta de manifestação do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 10.1, importará em 

decadência desse direito. Por outro lado, o acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5 Não serão aceitos recursos com intuito meramente protelatório. Os recursos terão efeito suspensivo. 
10.6 O recurso e a contrarrazão correspondente serão encaminhados para a autoridade competente do Sesi/Senai 

por intermédio do Pregoeiro, para serem submetidos à análise e decisão. 
10.7 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência no prazo de até 

10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição ou, quando for o caso, daquela prevista para a 
manifestação do § 3º do art. 22 do Regulamento de Licitações e Contratos Sesi/Senai. 

 
11. ADJUDICAÇÃO 
11.1 O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 
12. PAGAMENTO 
12.1 O pagamento será realizado no prazo e condições especificadas no ANEXO II, a contar da data de conclusão 

da entrega do(s) produto(s) ou execução dos serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura 
correspondente e após a aprovação do(s) produto(s), pela Fiscalização do Sesi/Senai. 

12.2 Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 
deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

12.3 O faturamento deverá ser feito para o Sesi/Senai, conforme dados constantes do ANEXO II. 
12.4 A aprovação do(s) produto(s) dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de conferência, sendo 

que a assinatura do comprovante da conclusão da entrega do(s) produto(s) não implica na sua aprovação. 
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13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
13.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a entrega do(s) produto(s). 

 
14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
14.1 O Sesi/Senai formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 
14.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou não o aceitar dentro de 02 (dois) dias úteis 

contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não aceita, 
sujeitará esta às penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

14.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  
14.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

Sesi/Senai. 
14.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório 

ou a empresa proibida de contratar com o Sesi/Senai. 
14.6 O contrato de prestação de serviços será preferencialmente assinado digitalmente, mediante assinatura 

eletrônica ou uso de certificado digital válido, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. (ANEXO VI) 

14.7 O(s) representantes(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato em nome da 
CONTRATADA, e indicado(s) no ANEXO VII, deverá(ão) possuir assinatura eletrônica ou e-CPF. 

14.8 A assinatura através do e-CNPJ será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 
indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa. 

 
15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
15.1 A CONTRATADA tomou amplo conhecimento de todas as condições do edital, seus anexos e documentos, e 

com base nessas ações planejou e orçou o objeto deste contrato, de forma que não serão concedidos aditivos 
contratuais.  

15.2 Ficam excepcionados do disposto no caput do presente item os fatos novos, comprovadamente não conhecidos 
pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, desde de que devidamente 
fundamentado e aceito pelo Sesi/Senai do Paraná, em parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o 
preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a Contratada obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento, 
do valor inicial atualizado do item, etapa ou parcela, a ser acrescida ou suprimida nos quantitativos que se fizerem 
necessários, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de 
Licitações e Contratos publicado no site do Sesi/Senai. 

 
16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou denunciado unilateralmente pelo SISTEMA 
FIEP a qualquer tempo, mediante notificação prévia de, no mínimo, 15 (quinze) dias ou, ainda, resolvido nos termos 
do artigo 474 do Código Civil Brasileiro, nas seguintes hipóteses: 

16.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 
16.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 
16.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 
16.1.4 Dissolução da empresa contratada; 
16.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o Sesi/Senai a comprovar a impossibilidade da prestação do 

objeto, nos prazos estipulados; 
16.1.6 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao Sesi/Senai; 
16.1.7 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 
contrato ou pela Fiscalização do Sesi/Senai;  

16.1.8 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 
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a sua execução, assim como as de seus superiores; 
16.1.9 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 
16.1.10 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 

16.1 Nas hipóteses das alíneas “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.5”, “16.1.6”, “16.1.7”, “16.1.8”, “16.1.9” e “16.1.10”, a parte 
inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

16.2 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 
no site do Sesi/Senai e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação das 
sanções previstas no item 17 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

16.3 Anteriormente à rescisão, será assegurada à CONTRATADA a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla 
defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.4 Todos os pedidos formalmente realizados antes da rescisão deverão ser atendidos integralmente, no prazo e 
preço previstos, bem como os pagamentos ainda não realizados por serviços já prestados. 

16.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o SISTEMA FIEP poderá deduzir, dos 
pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços objeto deste contrato, o valor equivalente aos danos ou 
prejuízos causados ao SISTEMA FIEP mediante instauração de processo de apuração de responsabilidade, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 

 
17. SANÇÕES E PENALIDADES 
17.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 
Sesi/Senai por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

17.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 
as solicitações da fiscalização do Sesi/Senai e nos casos de infrações de menor gravidade 

17.3 Será cabível pena de multa: 
17.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois 

por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 
ensejando a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.2  Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 
inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.3    Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 
contratado e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.4    Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 
suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% 
(vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

17.4 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 
17.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério do 
Sesi/Senai. 

17.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 
caso não haja pagamento espontâneo. 

17.7 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
17.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 
CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 
Licitações e Contratos do Sesi/Senai. 

17.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da 
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intimação do ato. 
 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 
18.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

na fonte, nos percentuais discriminados no ANEXO II, quando for o caso. 
 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  
19.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 
penalidades previstas no item 17, deste Edital. 

19.2 As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 
às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

19.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 
o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao Sesi/Senai 
a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

19.4 Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 
estabelecidas, o Sesi/Senai poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das demais 
proponentes na ordem de classificação, nos termos do inciso XIV do art. 21 do Regulamento de Licitações e 
Contratos publicado no site do Sesi/Senai. 

19.5 Fica assegurado ao Sesi/Senai o direito de: 
a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante informação 

no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, 
da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do art. 
40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do Sesi/Senai, dando ciência aos 
interessados; 

c) Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a abertura 
das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a afetar a 
formulação das propostas. 

19.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

19.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 
Sesi/Senai, durante a entrega do(s) produto(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 
nenhuma indenização por parte do Sesi/Senai. 

19.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 
considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a qualquer 
título. 

19.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir o(s) produto(s) que não estejam de acordo com as especificações 
e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para Sesi/Senai. 

19.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 
de esclarecimentos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e serão considerados os dias 
consecutivos. 

19.11 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Pregão estão previstos em dotação 
orçamentária para o ano em curso, do Sesi/Senai conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

19.12 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 
Licitação do Sesi/Senai poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação 
de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

 
20. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS   
20.1 As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 

do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da 
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finalidade a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e 
segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 
21. FORO 
21.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro constante no ANEXO II, para dirimir dúvidas oriundas da 

aplicação deste Edital e seus Anexos. 
 

Curitiba, 11 de fevereiro de 2021. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA UNIDADES DO SISTEMA FIEP DA REGIÃO 
CAMPOS GERAIS (GUARAPUAVA, IRATI, PONTA GROSSA, TELÊMACO BORBA) 

 

LOTE ÚNICO 
VALOR TOTAL MÁXIMO ANUAL R$ 742.361,57 

CASA UNIDADE ATENDIMENTO QT PERFIL 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

PREÇO 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 

MENSAL 

PREÇO 
MÁXIMO 
TOTAL 
ANUAL 

SESI 
E 

SENAI 
GUARAPUAVA GUARAPUAVA 1 

Vigilancia 
Desarmada 

30h00 
semanais 

Seg. a Sex - 
Das 18:00 
às 24:00 

R$ 5.433,34 R$ 5.433,34 R$ 65.200,04 

SESI 
E 

SENAI 
IRATI IRATI 1 

Vigilancia 
Desarmada 

30h00 
semanais 

Seg. a Sex - 
Das 18:00 
às 24:00 

R$ 5.377,85 R$ 5.377,85 R$ 64.534,18 

SESI 
PONTA 

GROSSA 
PONTA 

GROSSA 
1 

Vigilancia 
Desarmada 

24h00 TDM 
R$ 

25.896,63 
R$ 

25.896,63 
R$ 

310.759,51 

SENAI 
PONTA 

GROSSA 
PONTA 

GROSSA 
1 

Vigilancia 
Desarmada 

30h00 
semanais 

Seg. a Sex - 
Das 18:00 
às 24:00 

R$ 5.749,75 R$ 5.749,75 R$ 68.997,04 

SENAI 
PONTA 

GROSSA 
PONTA 

GROSSA 
1 

Vigilancia 
Desarmada 

12x36 TDM 
Diurno - das 

06:00 as 
18:00 

R$ 
14.000,74 

R$ 
14.000,74 

R$ 
168.008,86 

SENAI 
TELÊMACO 

BORBA 
TELÊMACO 

BORBA 
1 

Vigilancia 
Desarmada 

30h00 
semanais 

Seg. a Sex - 
Das 18:00 
às 24:00 

R$ 5.405,16 R$ 5.405,16 R$ 64.861,95 

TOTAL GERAL R$61.863,46 R$61.863,46 R$742.361,57 

 
 
1. OBSERVAÇÕES INICIAIS 
1.1 Quanto ao valor de hora eventual:  
1.1.1 A empresa vencedora obriga-se ao fornecimento de até 10.000 (dez mil) horas para atendimento de serviços 

eventuais ao longo do Contrato de Prestação de Serviços, inclusive sábados, domingos e feriados, não 
havendo, no entanto, obrigatoriedade ou garantia, por parte do CONTRATANTE, da utilização destas horas. 
A cada 12 meses, os mesmos poderão ser renovados, mediante termo aditivo de renovação contratual. 

1.1.2 O valor apresentado para serviços eventuais deste edital contém todas as despesas e impostos respectivos, 
sendo de R$ 44,45 (Quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), por hora, sendo que a não 
consideração do mesmo, desclassifica a proposta comercial.  

1.1.3 Tais horas visam atender os serviços eventuais do SISTEMA FIEP, ou seja, que não podem ser fornecidos 
pelos postos fixos contratados, e serão solicitados com até 02 dias úteis de antecedência, mediante 
encaminhamento da formalização pelo Gestor do contrato (Base de cálculo: Quantidade de dias X 
Quantidade de vigilantes X Quantidade de Horas X Valor da hora  (valor da hora a ser inclusa em contrato 
de R$ xxx) = Valor utilizado para cobrança). 

1.2 Quanto à hora noturna:  
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1.2.1 Para os perfis apresentados, para as unidades que necessitarem de horário estendido, até as 23:00 horas 
ou 24:00 horas, será considerado o acréscimo legal conforme legislação pertinente e/ou CCT da categoria.  

1.3 Quanto às Unidades em que houver apenas um posto de atendimento: 
1.3.1 O posto ficará descoberto durante o intervalo. A fim de minimizar os impactos de não ter cobertura, os 

intervalos devem ser feitos fora de horários de maior circulação, como entrada e saída de alunos e 
funcionários.  
 

2. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
2.1 Do Objetivo: 
2.1.1 Garantir a integridade física dos colaboradores, alunos e visitantes do CONTRATANTE, decorrente da ação 

de terceiros ou de pessoas da própria instituição, a qualquer hora, no âmbito de trabalho;  
2.1.2 Assegurar a integridade do acervo patrimonial do CONTRATANTE, não permitindo a sua depredação, 

violação, evasão, apropriação indébita e outras ações que redundem em dano ao patrimônio; 
2.1.3 Acionar os dispositivos de segurança, bem como os Brigadistas de Incêndio, em casos de incêndio e 

qualquer fato, ocorrência ou fenômeno que coloquem em risco os colaboradores e alunos, os serviços, o 
patrimônio e a instituição como um todo, dando imediato conhecimento ao Gestor do Contrato e/ou gestor 
operacional que atende em cada unidade solicitante do serviço.  

2.2 Dos postos de serviços 
2.2.1 Os postos de serviços serão demandados nas instalações das unidades do SISTEMA FIEP de Campos 

Gerais.  
2.2.2 Vigilante com jornada de 44h semanais de segunda a sábado, considerer 1 hora diária de intervalo  

OBS: Durante a prestação do serviço pode ser desnecessário a execução do serviço aos sábados, dessa forma 
poderá ser ultrapassado o período diário de segunda a sexta-feira, para compensação do sábado não trabalhado. 

 
2.2.3 Os endereços dos Postos estão relacionados na tabela abaixo:  

UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO 

CNPJ I.E 
CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO 

GUARAPUAVA SESI/SENAI Guarapuava 85.015-340 Batel Rua Coronel 
Lustosa, 1736 

03.802.018/0024-91 Isento 

PONTA GROSSA  SESI Ponta Grossa 84.051-410 Ronda Rua João 
Manoel dos 

Santos Ribas, 
405 

03.802.018/0006-00 Isento 

PONTA GROSSA  SENAI Ponta Grossa 84.050-000 Vila Estrela Rua Dr. Joaquim 
de Paula Xavier, 

1050 

03.776.284/ 0010-91 Isento 

IRATI  SESI/SENAI Irati 84.500-000 Centro Rua Coronel 
Emilio Gomes, 3 

03.802.018/0009-52 Isento 

TELÊMACO 
BORBA  

SESI/SENAI Telêmaco 
Borba 

84.261-560 Centro Av. Presidente 
Kennedy, 66 - 

Bairro: Centro - 
CEP: 84.261-

400 

03.776.284/0016-87 Isento 

2.3 Dos requisitos básicos:  
2.3.1 Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para prestação dos serviços de vigilância deverão 

atender os seguintes requisitos:  
I. Ser brasileiro 
II. Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; 
III. Instrução correspondente ao ensino fundamental completo; 
IV. Não ter antecedentes criminais registrados; 
V. Quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
VI. Atestado médico de aptidão física e mental para o exercício das atribuições inerentes às funções a 

serem desempenhadas;  
VII. Não estar em estado de obesidade mórbida (declarado no atesado de aptidão física);  
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VIII. Certificado do curso de formação de vigilantes e reciclagem expedido por instituição devidamente 
habilitada e reconhecida com a respectiva data de validade, regular com o Departamento de Polícia 
Federal; 

IX. Certidão dos setores de distribuição do foro criminal da Justiça Federal do Distrito Federal;  
X. Certidão negativa de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia do Distrito Federal;  
XI. Carteira nacional de Vigilante válida pelo Departamento da policia Federal;  

2.3.2 O profissional que ocupará a função de Líder de Equipe deverá apresentar também o descrito abaixo, além 
de atender a todos os requisitos contemplados no item 2.3.1: 
I. 02 (dois) anos de experiência como vigilante – comprovação através da carteira de trabalho;  

2.3.3 Os documentos comprobatórios dos requisitos constantes nos itens a e b acima, podem ser solicitados pela 
Contratante a qualquer momento. 

2.4 Das atribuições dos serviços de vigilância desarmada:  
2.4.1 Proteger as instalações, o patrimônio e a integridade física dos colaboradores, alunos e visitantes do 

SISTEMA FIEP contra ação de terceiros;  
2.4.2 Comunicar imediatamente ao responsável designado por unidade, bem como ao responsável pelo posto, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências 
de regularização necessária;  

2.4.3 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE – 
suas instalações ou dependências – ou a terceiros, desde que ocorra responsabilidade, dolo ou culpa de 
seus funcionários.  

2.4.4 Observar a movimentação de pessoas suspeitas nas imediações do posto, adotando as medidas de 
segurança conforme orientação recebida do responsável na unidade, bem como as que se fizerem 
oportunas;  

2.4.5 Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e devidamente 
identificadas, observando a adequação dos trajes de acordo com as normas vigentes e cumprindo com os 
procedimentos de segurança interno de cada Unidade, atendo aos preceitos de boa conduta e urbanidade;  

2.4.6 Controlar a entrada e saída de veículos, pertencentes à frota do SISTEMA FIEP e fiscalizar a entrada e 
saída de veículos particulares nas dependências, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, 
inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, 
mantendo sempre as cancelas fechadas.  

 Obs. Para as unidades que a orientação sobre entrada e saída de veículos for diferente, o vigilante deverá 
seguir as normas definidas pelo responsável na unidade.  

2.4.7 Repassar para os vigilantes que estiverem assumindo o posto, quando da troca de turnos, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventuais irregularidades observadas nas instalações e suas 
imediações;  

2.4.8 Comunicar ao responsável na unidade, todo e qualquer acontecimento entendido como estranho às rotinas, 
que possa vir a representar risco para o patrimônio da unidade, a seus colaboradores, autoridades, 
funcionários terceirizados e visitantes que estejam na área de abrangência da unidade;  

2.4.9 Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Federal, quando de ocorrência de ordem policial dentro das 
instalações da unidade, facilitando o máximo possível sua atuação, inclusive com a indicação, em caso de 
necessidade, de testemunhas presenciais de eventual ocorrência e fornecendo quando solicitado ao setor 
competente do CONTRATANTE os relatórios e informações necessárias à elucidação dos fatos e 
ocorrências;  

2.4.10 Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas, do início ao término de cada expediente de trabalho. 
Nos feriados e finais de semana, permitir a entrada somente de pessoas autorizadas, anotando em 
documento próprio, o nome, matrícula, cargo, setor e tarefa a executar, conforme Norma Operacional do 
CONTRATANTE;  

2.4.11 Os colaboradores e funcionários terceirizados que trabalham em regime de escala, não necessitam da 
apresentação do formulário para entrar/sair nos feriados e finais de semana. Os mesmos deverão efetuar a 
anotação no livro de controle fornecido pela unidade, o qual deverá conter o nome, nº da carteira de 
identidade ou do registro/matrícula funcional, cargo, unidade de lotação e horário de entrada e saída;  
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2.4.12 Em casos excepcionais poderá ser autorizada a entrada de pessoas nas instalações de que trata o presente 
item sem o preenchimento da Autorização de Entrada e Saída, desde que autorizada pelo setor competente 
do CONTRATANTE ou pelas autoridades superiores, bem como nos casos emergenciais.  

2.4.13 Receber de maneira polida e educada o público em geral, orientando-o para que se dirija à recepção e 
quando for o caso, prestar-lhe informações e orientá-los, desde que tenha plena convicção;  

2.4.14 Permanecer atento à entrada de autoridades;  
2.4.15 Não permitir, sob nenhuma hipótese, a entrada de quem quer que seja que se negue a identificar-se, dando 

imediato conhecimento ao responsável na unidade;  
2.4.16 Não confundir humildade, pobreza e simplicidade com delinquência, alienação, marginalidade e outros;  
2.4.17 Não permitir, sob nenhuma hipótese ou alegação, a entrada de pessoas em trajes incompatíveis com o 

ambiente do trabalho, tais como maiôs, biquínis, calções de banho ou outros julgados pela segurança como 
indecorosos:  
I. Em caso de dúvidas ou impasse, chamar o responsável na unidade ou entrar em contato com o 

Supervisor imediato; 
II. Excetua-se do disposto no item anterior à situação que caracterize risco de morte e a necessidade de 

pronto atendimento médico;  
2.4.18 Não permitir, sob nenhuma hipótese, a entrada nas instalações do CONTRATANTE de: animais, aves, 

pássaros ou outros da fauna, sem autorização expressa do responsável na unidade;  
2.4.19 Não permitir a entrada de qualquer pessoa que apresente situação de embriaguez, suspeição de estar sob 

o efeito de droga, narcótico ou que apresente condição de visível instabilidade emocional, situação que 
deverá ser submetida à apreciação do responsável na unidade, quando então avaliará a possibilidade de 
acesso ou o imediato encaminhamento para avaliação policial ou médica, se for o caso.  

2.4.20 Não permitir a entrada de menor desacompanhado sem que antes o identifique e estabeleça contato com a 
pessoa com a qual o menor pretenda falar ou visitar. A pessoa a ser visitada pelo menor deverá ser 
contatada por telefone para confirmação de autorização para a sua entrada e informando a pessoa 
responsável que deverá assumir a inteira responsabilidade pelo mesmo, enquanto este transitar nas 
dependências do CONTRATANTE.  

2.4.21 Proibir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados nas dependências do CONTRATANTE, 
ressalvados aqueles que estejam previamente autorizados pelo responsável na unidade;  

2.4.22 Proibir a aglomeração indevida de pessoas junto ao posto, e em caso de desobediência, comunicar o fato 
ao responsável na unidade;  

2.4.23 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto, que implique ou ofereça risco à segurança 
dos serviços e das instalações do CONTRATANTE;  

2.4.24 Proibir a utilização do posto para guarda de objetos ou bens estranhos ao local, embora seja de 
colaboradores, alunos ou de terceiros;  

2.4.25 Executar rigorosamente as rondas diárias, inspecionando, com o devido cuidado, as dependências e 
instalações, inclusive áreas públicas adjacentes utilizadas como estacionamentos, adotando as providências 
necessárias de forma a preservar a integridade das instalações prediais e dos bens móveis e imóveis, 
informando imediatamente ao responsável na unidade, qualquer fato estranho que possa comprometer a 
integridade dos bens patrimoniais, colaboradores, alunos, autoridades e terceirizados das unidades do 
CONTRATANTE;  

2.4.26 As rondas diárias deverão ser realizadas através de sistema de bastão ronda eletrônica, com frequência 
estabelecida pela unidade.  
I. Percorrer todas as áreas (corredores e áreas comuns) verificando se as portas internas estão trancadas, 

a existência de colaboradores, funcionários terceirizados e pessoas em atividade após o término do 
expediente.  

2.4.27 Para Unidades que possuir apenas 1 vigilante, caberá à Unidade alinhar junto à Contratada a rotina de ronda  
2.4.28 Nas rondas diárias em horários noturnos, e nos finais de semana e feriados em todos os horários nas áreas 

de circulação, verificar a existência de portas e janelas abertas, fazendo a devida anotação no livro de 
ocorrência e fechando as que forem possíveis, a não ser que haja determinação contrária.  
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2.4.29 Verificar se estão iluminadas às áreas da unidade que necessitam de iluminação por questões de segurança, 
e se as demais luzes estão apagadas, registrando nos Livro de Ocorrência os locais onde porventura forem 
deixadas luzes acesas;  

2.4.30 Verificar por ocasião de cada ronda regular na unidade, a existência de objeto(s) abandonado(s) (pacotes, 
embrulhos, etc) e, uma vez considerado(s) suspeito(s), adotar as providências preventivas de segurança 
recomendadas pela norma estabelecida para a espécie.  

2.4.31 O horário de apresentação do Vigilante no posto será de 5 (cinco) minutos antes da hora determinada para 
início de sua jornada de trabalho;  

2.4.32 O vigilante deverá iniciar o seu expediente devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos, 
com aparência pessoal adequada e estar de posse dos instrumentos necessários ao trabalho, tais como: 
apito, cassetete, lápis, ou caneta, bloco de anotações e outros indispensáveis à consecução do trabalho;  

2.4.33 Fiscalizar a entrada de materiais e equipamentos nas instalações das unidades do SISTEMA FIEP devendo 
para tanto: 
I. Antes de permitir a entrada do material ou equipamento, verificar com o portador qual o seu destino 

(andar, setor, etc.) e quem é o responsável ou destinatário, confirmando com o mesmo se o material ou 
equipamento tem permissão para entrar nas instalações prediais da unidade;  

II. Na suspeita de se tratar de material tóxico, poluente, corrosivo ou outros nocivos à saúde, submetê-los 
à apreciação do setor competente do CONTRATANTE;  

III. Não permitir a entrada de volumes, pacotes, malas, bolsas, sacolas ou outros, desde que o portador se 
recuse a identificar o conteúdo dos mesmos; neste caso, dar imediata ciência do fato ao setor 
responsável na unidade;  

IV. As malas devem ser lacradas e guardadas na recepção, na saída o proprietário faz a retirada;  
V. Em se tratando de bens, materiais e equipamentos que possam ser confundidos com bens pertencentes 

ao patrimônio da unidade, os mesmos deverão ser registrados em formulário próprio, em duas vias, 
sendo a 2ª via fornecida ao portador e a 1ª via será arquivada no setor competente do CONTRATANTE;  

VI. O bem só poderá sair com a apresentação da via do portador, que receberá anotação constando a data 
de saída e o nome do portador, esta via deverá ser recolhida e encaminhada para arquivo no setor 
competente do CONTRATANTE;  

VII. No caso do portador, alegar a perda de sua via, o bem só poderá sair após desarquivamento da 1ª via, 
procedendo-se da mesma forma da alínea anterior.  

VIII. A critério da unidade/área, poderá adotar o procedimento de realizar o controle de entrada e saída no 
mesmo formulário que ficará na portaria.  

2.4.34 Os prestadores de serviços, ao entrarem nas dependências do CONTRATANTE, obrigatoriamente 
apresentarão o conteúdo de suas malas e bolsas para uma revista apreciativa.  

 Obs.: o vigilante não pode colocar a mão na mala ou bolsa.  
2.4.35 Compete a um vigilante indicado, o acompanhamento e o fechamento de volumes, embrulhos, pacotes, 

malotes ou outros que por interesse dos órgãos do CONTRATANTE, deverão deixar suas dependências.  
2.4.36 O(s) bem(ns) de propriedade particular sem autorização de saída deverá(ao) ser submetido(s) ao setor 

competente do CONTRATANTE para receber(em) autorização de saída, caso contrário ficará(ão) retido(s), 
salvo se estiver(em) acompanhado(s) de documento(s) comprobatório(s) de que o bem(ns) não é(são) de 
propriedade do CONTRATANTE;  
I. Uma via da autorização deverá ser retida e encaminhada ao setor competente do CONTRATANTE para 

arquivamento e controle e a outra acompanhará o material/equipamento.  
2.4.37 Comunicar ao responsável na unidade, sempre que constatada, a existência de aglomeração, a 

permanência de pessoas suspeitas nas imediações dos edifícios, ações de depredação e/ou possibilidades 
de invasão das instalações prediais das unidades;  

2.4.38 Abster-se por completo, da execução de quaisquer outras atividades alheias às suas obrigações, durante o 
horário em que estiver prestando serviços.  

2.4.39 Repassar para os vigilantes que estão assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações 
recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações.  

2.4.40 Não dispersar a atenção em virtude de aparelhos celulares, tablets e demais meios de comunicação que 
permitam acesso a ligações particulares, mensagens e redes sociais;  
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2.4.41 Registrar diariamente informações no livro de ocorrência. Mesmo que não ocorra alteração de rotina.  
2.4.42 Tomar todos os cuidados necessários quando houver real necessidade de comunicar-se com menores de 

idade, em todas as unidades contratantes, inclusive Colégio Sesi.  
2.5 Das atribuições dos profissionais que ocuparão a função de líder de equipe:  
2.5.1 Executar as tarefas de supervisão e orientação dos vigilantes na execução dos serviços; 
2.5.2 Repassar aos vigilantes todas as orientações recebidas, bem como eventual anormalidade observada nas 

instalações e comunicar ao responsável na unidade, todo acontecimento entendido como irregular e que 
atente contra o patrimônio do SISTEMA FIEP e/ou de terceiros por meio do livro de ocorrência diário.  

2.5.3 Distribuir os vigilantes nos respectivos postos e fazer verificação geral dos postos, repassando aos vigilantes 
que estão assumindo o posto de serviço, quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor.  

2.5.4 Fazer relatórios diários e mensais das atividades desenvolvidas. Ser o elemento de ligação entre 
vigilante/empresa, entre empresa/gestor.  

2.6 Dos bens patrimoniais:  
2.6.1 A retirada e/ou transporte de qualquer bem patrimonial vinculado ao patrimônio do CONTRATANTE, quando 

para fora das suas dependências, somente será permitida mediante a apresentação da “Autorização de 
Saída de Bens Patrimoniais”, devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente, autorização 
essa que deverá conter:  
I. Nome, número do documento de identidade e ramal/telefone da pessoa autorizada a sair com o 

material/equipamento; 
II. A especificação detalhada do material/equipamento;  
III. Número do registro patrimonial se for material de propriedade do órgão;  
IV. Marca, modelo, número de série no caso de bens particulares;  
V. Objetivo e/ou destino e toda e qualquer informação que possa identificá-lo.  
VI. Data de retorno.  

2.6.2 O procedimento de retirada deverá ser supervisionado pelo vigilante em serviço, devendo uma via da 
“Autorização de Saída de Bens Patrimoniais” ficar retida junto ao serviço de Segurança.  

2.6.3 A critério da unidade poderá adotar procedimento de saída diferenciado. Esta variação pode ocorrer devido 
às particularidades de cada curso.  

2.6.4 Quando houver a necessidade de retirada e/ou transporte, conforme descrito no item “a” acima, por parte 
de terceiros, os cuidados e procedimentos deverão ser os mesmos. 
 

3. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
3.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução da prestação dos 

serviços; 
3.2 Supervisionar a execução da prestação dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os 

aspectos quantitativo e qualitativo. A supervisão será realizada pelo responsável na unidade juntamente com o 
Gestor do contrato;  

3.3 Aprovar as etapas de execução da prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua efetiva 
concretização;  

3.4 Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que disciplinam a segurança e o sigilo, aos 
locais de execução das tarefas, além de fornecer, sem ônus, os demais elementos necessários à perfeita 
execução dos serviços;  

3.5 Disponibilizar o espaço físico necessário para a instalação dos postos de operação, controle e acompanhamento 
das atividades de Vigilância nas áreas de prestação dos serviços (guarita); 

3.6 Disponibilizar ao pessoal (empregados ou preposto) da CONTRATADA, instalações sanitárias;  
3.7 Supervisionar o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos empregados da CONTRATADA para a 

prestação dos serviços, conforme detalhamento constante deste edital, evitando e restringindo que os 
prestadores de serviço contratados exerçam atividades próprias dos colaboradores efetivos;  

3.8 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou 
por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações;  

3.9 Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências 
contratuais;  



 
 
 

 
 

Processo nº. 2.0814/2020 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0275/2020 

RETIFICAÇÃO I 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

17 / 60 

3.10 Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na 
forma estabelecida em Contrato e no Anexo II deste Edital;  

3.11 Providenciar o pagamento mensal à empresa CONTRATADA e deduzir e recolher os tributos devidos na fonte 
sobre os pagamentos efetuados à CONTRATADA;  

3.12 Exercer a Fiscalização por colaboradores previamente designados, por intermédio dos supervisores da 
CONTRATADA, dos serviços prestados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o 
cumprimento, pela CONTRATADA de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias 
relacionadas ao respectivo Contrato, podendo a qualquer tempo exigir cópias dos documentos comprobatórios 
da quitação dessas obrigações;  

3.13 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato;  
3.14 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado 

inadequado ou não qualificado para a execução dos serviços contratados, com ônus da substituição para a 
CONTRATADA. Neste caso apresentar relatório detalhado do ocorrido;  

3.15 No caso de comunicação de desempenho insuficiente na execução dos serviços pelo titular da unidade 
demandante dos serviços, o Gestor do Contrato procederá com a solicitação de imediato afastamento e/ou 
substituição do profissional da Contratada, conforme item acima;  

3.16 Fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o desempenho dos 
serviços a serem contratados (CFTV);  

3.17 Para a alocação e substituição de empregados da CONTRATADA, o Gestor do Contrato emitirá solicitação 
formal, cujo prazo para atendimento será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, para 
novas alocações, e para substituições, podendo ser imediato conforme a necessidade da unidade ou motivo da 
solicitação de afastamento; 

3.18 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissionais exigidos, solicitando à CONTRATADA as 
substituições e os treinamentos que se verificarem necessários;  

3.19 Solicitar a qualquer tempo, qualquer atualização de documentos comprobatórios, solicitados neste edital.  
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
4.1 Iniciar as atividades objeto deste Edital após a assinatura do contrato, prestando os serviços de acordo com a 

legislação vigente;  
4.2 A data de início dos serviços será acordada entre CONTATADA e Gestor do Contrato, após assinatura do 

contrato; 
4.3 Prestar os serviços descritos em sua Proposta Comercial, em conformidade com as especificações e nas 

condições previstas neste Edital e seus Anexos;  
4.4 Apresentar a fiscalização do CONTRATANTE sempre que solicitado ficha dos profissionais a serem alocados 

nos respectivos postos de serviços, que deverão estar sempre atualizadas e devidamente acondicionadas, 
contendo todas as identificações dos empregados: foto, tipo sanguíneo, fator Rh, endereço/telefone residencial, 
comprovação de formação específica do profissional mediante cópia autenticada do certificado do curso de 
formação; 

4.5 Possuir a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado de Curso de Formação 
de Vigilantes, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas, como também o prévio registro, 
na Delegacia Regional do Trabalho, dos empregados que prestarão serviços para o CONTRATANTE, em 
conformidade com o que dispõe o artigo 17 da Lei nº 7.102/83 e Sindicato da Categoria; 

4.6 Implantar a mão-de-obra no respectivo posto, nos horários fixados na escala de serviço elaborada pelo 
CONTRATANTE, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o 
posto conforme o estabelecido, para análise do gestor do contrato, desde que comprovadamente justificáveis; 

4.7 Indicar supervisor por unidade/região, que será o representante da CONTRATADA e responsável pela execução 
do contrato em determinada unidade, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação 
de se reportar, ao responsável na unidade e quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato que tomará as 
providências pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas detectados. Esta indicação deverá 
ocorrer no momento da assinatura do contrato; 
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4.8 Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações, inclusive quanto ao cumprimento das 
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;  

4.9 Prestar os serviços, objeto deste Termo de Referência, utilizando-se de empregados devidamente qualificados 
e de boa índole moral;  

4.10 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caso de folga, férias e outros, sendo no caso de faltas no 
prazo máximo de 1 (uma) hora;  

4.11 Manter disponibilidade de efetivo de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender eventuais acréscimos 
solicitados pelo CONTRATANTE, conforme item 3.17; 

4.12 Atender as solicitações quanto às substituições da mão-de-obra entendida como inadequada para a prestação 
dos serviços;  

4.13 Fornecer e manter em perfeito funcionamento e quantidades necessárias ao bom andamento das atividades, 
rádios HT e demais equipamentos para utilização dos vigilantes, de segunda a domingo durante 24 (vinte e 
quatro) horas, distribuídos conforme determinação da fiscalização do CONTRATANTE, renovando-os sempre 
que a boa apresentação individual ou a eficiência estiver comprometida; 

4.14  Empregar profissionais preparados para o desempenho das funções, bem como realizar exames médicos 
periódicos, e ainda mantê-los devidamente uniformizados e identificados por crachás. 

4.15 Realizar, às suas expensas, os exames médicos exigidos, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão 
como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados;  

4.16 Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio do 
CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seus supervisores e/ou empregados, adotando-se, no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para as providências necessárias, indicadas e pertinentes no sentido de 
proceder, em qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s);  

4.17 Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

4.18 Manter durante a execução do Contrato, os uniformes e equipamentos sempre em perfeitas condições;  
4.19 Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do 

posto em que estiver prestando os serviços;  
4.20 Relatar ao responsável na unidade toda e qualquer irregularidade observada no posto onde houver prestação 

dos serviços e registrar em livro de ocorrências, e quando necessário à Gestão de Contratos; 
4.21 Cumprir com todas as exigências do sindicato da categoria;  
4.22 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 

acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as 
determinações trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, 
criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento destas;  

4.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital e/ou municipal, as normas de 
segurança do CONTRATANTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do 
Trabalho;  

4.24 Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de eventual 
ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do CONTRATANTE, apresentando cópia do 
mesmo ao Gestor do Contrato;  

4.25 Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam desempenhando suas atividades no SISTEMA 
FIEP, contendo, minimamente: nome, CPF, PIS/PASEP, nível de escolaridade, endereço residencial e telefone 
disponibilizando-o, mensalmente à Gestão de Contratos, juntamente com os documentos exigidos para entrega 
mensal junto às Notas Fiscais (indicados por posto/unidade);  

4.26 Sujeitar-se, no que toca ao presente objeto, a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo as determinações efetuadas;  
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4.27 Manter os seus empregados devidamente identificados por meio de crachá, cujo modelo deverá ser aprovado 
pelo CONTRATANTE e confeccionado pela CONTRATADA, conforme modelo apresentado abaixo: 

 
4.28 Não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratado;  
4.29 Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, bem como pelas despesas relacionadas com 

alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer natureza decorrentes da relação de 
emprego entre a CONTRATADA e o pessoal alocado no serviço, obrigando-se a saldá-los na época devida. Os 
salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos estabelecidos em 
Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio ou Acordo do Sindicato ao qual a CONTRATADA ou os profissionais 
estejam vinculados;  

4.30 Arcar com todos os encargos sociais previstos na Legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da 
sua condição de empregador, inclusive com os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais 
como os valores providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o quantitativo de vale 
transporte e vale refeição;  

4.31 Manter em ordem o arquivo e disponível para auditoria da CONTRATANTE a qualquer tempo e/ou envio quando 
solicitado, o relatório técnico das atividades realizadas, constando os documentos abaixo:  
I. A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição 

Federal, sob pena de rescisão contratual;  
II. Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 
III. Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 
IV. Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;  
V. Pagamento do 13º salário, quando for o caso;  
VI. Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;  
VII. Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;  
VIII. Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; i) Comprovação do 

encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela 
legislação, tais como: RAIS e CAGED;  

IX. Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em 
dissídio coletivo de trabalho;  

X. Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato;  
XI. Comprovantes, por meio das cópias das folhas de pagamento ou contracheques etc., relativos aos 

empregados alocados na execução do serviço contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento 
dos tributos incidentes sobre esse serviço, observando-se, no tocante ao INSS e ao FGTS;  

XII. Folha de frequência dos funcionários.  
4.32 Não veicular, sem autorização do CONTRATANTE, publicidade ou qualquer outra informação acerca das 

atividades e programas do CONTRATANTE;  

Cargo 

Nome 

 
FOTO 

Logo da empresa 

Admissão 

Lotação 

Identidade 

Nome completo 
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4.33 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do CONTRATANTE por meios próprios 
em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária a execução 
de serviços em regime extraordinário.  

4.34 Os uniformes/EPI’s deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), não podendo ser 
repassado o custo do uniforme/EPI’s ao ocupante do posto de serviço.  

4.35 A Contratada não poderá repassar a seus empregados, os custos de qualquer um dos equipamentos fornecidos, 
salvo quando comprovadamente houver uso inadequado, devidamente comprovado.  

4.36 Manter desde o início da execução do Contrato o fornecimento anual de uniformes novos de primeira qualidade 
composto pelos itens e quantidades descritos abaixo, submetendo-os à aprovação do CONTRATANTE quando 
solicitado, respeitando o disposto no respectivo Acordo Coletivo de Trabalho da categoria e resguardando o 
direito de exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam às condições mínimas de 
apresentação;  

4.37 Considerar para as quantidades apresentadas, como sendo um quantitativo mínimo, podendo ser ajustadas 
mediante a solicitação/tamanho da unidade contratante, sem ônus para a CONTRATADA.  
 

UNIFORME E EQUIPAMENTOS PARA VIGILANTES DESARMADOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 
01 Calça comprida 02 por profissional 
02 Camisa de manga curta 02 por profissional 
03 Camisa de manga comprida 02 por profissional 
04 Jaqueta 01 por profissional 
05 Blusão 01 por profissional 
06 Boné 01 por profissional 
07 Bota Cano Longo ou coturno (com certificado de segurança) 01 por profissional 
08 Capa de chuva 01 por profissional 
09 Cinto de naylon 01 por profissional 
10 Apito de metal com cordão 01 por posto 
11 Cassete tipo Tonfa 01 por posto 
12 Porta cassetete 01 por posto 

 

UNIFORME PARA VIGILANTES VIP 44 HORAS SEMANAIS 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Terno na cor preta em tecido Oxford 02 por profissional 
02 Camisa social de manga longa 03 por profissional 
03 Sapato social de couro na cor preta 01 por profissional 
04 Gravata lisa na cor preta 01 por profissional 
05 Cinto de couro na cor preta 01 por profissional 

 

MATERIAL PERMANENTE 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 

Aparelho de radiocomunicação (HT) com nível de potência 
ajustável, alcance mínimo de 
20 km na transmissão, nível profissional, acompanhado de 
bateria carregável e carregador. Devidamente licenciado 
junto a ANATEL 

01 por posto (quando houver 
mais de um posto 

por unidade) 

02 

Lanterna de mão, tipo farolete, com lâmpada halógena de 
55W, tensão de carregador de 110V/220V, peso máximo de 
3.6 kg. (acompanhada da respectiva quantidade necessária 
de pilhas ou baterias) 

01 por posto 
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03 
Bastões eletrônicos para ronda (no prazo de manutenção 
dos bastões, os mesmos 
deverão ser substituídos imediatamente) 

01 por posto 

04 
“Botons” – Software especifico para gerenciar a ronda 
eletrônica 

Aproximadamente 10 por 
unidade 

05 

Armário de aço, portas grandes, com pintura antiferrugem e 
total de portas suficientes ao 
número de empregados, sendo uma porta para cada, com 
fechadura (à chave) ou pitão para cadeado. 

01 por unidade 

 

MATERIAL DE CONSUMO 
ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Livro para anotação de ocorrências, contendo 100 (cem) folhas 
pautadas (substituir conforme a necessidade de cada unidade) 

01 por unidade 

02 Caneta, grampeador, regua, pasta, tesoura, durex 01 por unidade 
03 Bloco de rascunho 01 por unidade  

 
4.38 A redução do efetivo de empregados da CONTRATADA, a pedido do CONTRATANTE, em decorrência de 

feriados ou recessos que ocorrerem nos postos de trabalho, desde que cientificados previamente à 
CONTRATADA, com prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, serão descontados da fatura mensal.  
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 

 
1. Sessão de abertura – Sistema Eletrônico  
a) DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 15/02/2021. 
b) DATA FINAL DAS PROPOSTAS: até às 09:00 horas, do dia 25/02/2021 
c) ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:30 do dia 25/02/2021. 

 
2. Requisitos complementares para proposta comercial 
2.1 Deverá ser apresentada a Planilha de valores do Anexo I (disponibilizada em Excel nos Documentos 

Complementares – Modelo de Proposta), indicando os valores unitários de cada posto e o valor total proposto, 
devendo cumprir os requisitos do edital.  

2.2 As propostas de preço deverão ser elaboradas tomando como base, especificamente no que respeita aos 
salários, benefícios e encargos trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a categoria 
econômica e a categoria profissional da proponente, referente a data-base de 2020.  

2.3 A empresa optante do Simples Nacional poderá participar da presente Licitação, todavia, considerando o 
disposto no art. 17, inciso XII, da Lei Complementar nº 123/06, tais empresas deverão:  
I. formular propostas considerando o regime de tributação normal (sem os benefícios do Simples Nacional, 

portanto) e; 
II. acaso sagre-se vencedora do certame/lote, deverá solicitar sua exclusão tempestiva do regime Simples 

Nacional, nos moldes do art. 31, da Lei nº 123/06. (Referências jurisprudenciais: Acórdão nº 2798/2010 – 
Plenário; Acórdão nº 797/2011 – Plenário; Acórdão nº 341/2012 – Plenário).  
 

2.4 Serão desclassificadas as propostas:  
a) Que possuam preços unitários dos itens ou do total do Lote superiores aos valores unitários e totais fixados no 

Anexo I do presente edital;  
b) Que não indiquem, em sua proposta, o valor de hora eventual de R$ 44,45 (Quarenta e quatro reais e quarenta 

e cinco centavos) como ciência da possível utilização destas horas;  
c) Que não tomarem por base, especificamente no que respeita aos salários, benefícios e encargos trabalhistas, a 

Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a categoria econômica e a categoria profissional da proponente, 
referente a data-base de 2020.  

 Os preços apresentados serão avaliados mediante a Planilha de Custos Mínimos Legais do Ministério do 
Trabalho e Emprego do Estado do Paraná, podendo a CPL realizar diligências para comprovação de custos.  

 Deverão ser contemplados inclusive as obrigações decorrentes das convenções coletivas de trabalho que 
envolvam empregados e empresas de segurança e vigilância do Estado do Paraná  
 

3. Prazo de validade da proposta  
No mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 
4. Requisitos complementares para habilitação 
4.1 Atestado de Visita técnica ou Atestado de Conhecimento dos serviços e localidades:  

I. Para as Unidades onde for realizada a visita técnica, a licitante deverá apresentar Atestado de visita técnica, 
conforme modelo constante do ANEXO VII e deverá constar a assinatura do responsável pela unidade.  

 Obs. Havendo a necessidade os atestados poderão ser apresentados individualmente para cada Unidade. 
II. Para as Unidades onde não for realizada a visita técnica, a licitante deverá apresentar Atestado de 

conhecimento dos serviços e localidades, conforme modelo constante do ANEXO VIII.  
 Obs. Será aceito 01 (um) único atestado indicando todas as Unidades.  

4.2 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, datado, em folha 
timbrada e com assinatura do representante legal da empresa comprovando a prestação de serviços de vigilância 
desarmada, com ao menos: 
- 2 (dois) postos de trabalho de vigilante 30h00 semanais Seg. a Sex - Até as 24h00 
- 1 (um) posto de trabalho de vigilante 12x36 TDM  
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- 1 (um) posto de trabalho 24h00 
4.3 Portaria ou Alvará de Autorização de funcionamento expedida pela Policia Federal, através do Ministério da 

Justiça, a qual é publicada no Diário Oficial da União.  
4.4 Alvará de Revisão de autorização de funcionamento fornecido pela Policia Federal, a fim de confirmar a 

regularidade da empresa apta a operar na atividade.  
4.5 Alvará de Revisão de autorização de funcionamento fornecido pela Policia Federal, para empresas que possuam 

mais de um ano de funcionamento, a fim de confirmar a regularidade da empresa apta a operar na atividade.  
4.6 Declaração própria da empresa indicando sua responsabilidade de obter, manter e atualizar as certidões de 

antecedentes criminais dos funcionários contratados por sua empresa.  
4.7 A qualificação econômica da empresa será comprovada mediante a apresentação de: 

I. A empresa licitante deverá contemplar patrimônio líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor 
global máximo, para o prazo de 12 (doze) meses de contrato. Em caso de oferecimento de proposta para 
mais de um Lote, o valor do patrimônio líquido dos mesmos serão somados.  

LOTE VALOR MÍNIMO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO ÚNICO R$ 81.795,18 
II. Balanço patrimonial e demonstração do resultado (DRE) do último exercício realizável devidamente 

registrado, ou balanço de abertura no caso de empresa recém-constituída, que comprovem a situação 
financeira da empresa, devidamente assinado pelo responsável legal da empresa e por contador habilitado. 
As respectivas demonstrações financeiras deverão estar acompanhadas do Termo de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário do exercício correspondente, devidamente registrado no órgão competente. 
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesão voluntária de entrega do SPED, será aceito o 
Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Termo de Abertura e Encerramento e das 
Demonstrações Financeiras do último exercício social geradas a partir do próprio SPED, devidamente 
assinadas digitalmente pelo represente legal da empresa e contador.  

III. Demonstrativo, em folha isolada, dos cálculos dos indicadores combinados pelo método Kanitz - Fator de 
Insolvência, abrangendo os índices de liquidez corrente, liquidez geral, liquidez seca, endividamento e 
rentabilidade do capital próprio médio, sendo habilitada a empresa que for de insolvência igual ou superior 
a 1,0 (um). O demonstrativo deverá ser assinado por contabilista responsável devidamente habilitado no 
Conselho Regional de Contabilidade: 
 Índice de liquidez corrente – ILC: Indica a capacidade de a empresa saldar seus compromissos de 

curto prazo (menos de 365 dias).  
ILC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 
 

 Índice de liquidez geral – ILG: Indica a capacidade financeira de a empresa liquidar suas obrigações 
de curto e longo prazo:  

ILG = ATIVO CIRCULANTE + ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
 Índice de liquidez seca – ILS: traduz a capacidade de solvência dos compromissos assumidos pela 

empresa, com recursos financeiros (valores em caixa e bancos), disponível imediatamente, acrescido 
do montante dos créditos com terceiros (duplicatas ou contas a receber).  
 

ILS = ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUE 
                                                    PASSIVO CIRCULANTE 

 Grau de endividamento – GE: Representa garantia de credores, pois indica a segurança que eles 
podem ter de que seu capital não será afetado por possíveis prejuízos da empresa, já que estes são 
absolvidos primeiramente pelo capital dos proprietários.  

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
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 Rentabilidade do Patrimônio Liquido – RPL: Indica a taxa do rendimento do capital próprio. Tendo em 
vista que o lucro líquido se acha expurgado da inflação, a taxa de rentabilidade do patrimônio líquido 
é real:  

RPL= LUCRO LÍQUIDO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

 Fator de Insolvência – FI: Com base nestes indicadores, é calculado o fator de insolvência, de acordo 
com a seguinte fórmula:  

FI = 0,05 (RPL) + 1,65 (ILG) + 3,55 (ILS) – 1,06 (ILC) – 0,33 (GE) 
 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 
5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do Sesi/Senai 
Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Eletrônico nº. 2.0275/2020 
Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, CEP: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: nadia.santos@sistemafiep.org.br / alessandra.silverio@sistemafiep.org.br 
Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  
Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 23/02/21 às 18:00 horas e as respostas 
poderão ser fornecidas até o dia 24/02/21 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  

MENOR PREÇO ANUAL POR LOTE 
 

A propostas serão avaliadas e a fase de lances realizada tendo por base o preço TOTAL ANUAL POR 
LOTE APRESENTADO. No entanto, DEVERÃO ser cotados os preços unitários de TODOS os postos sob 
pena de desclassificação. 
SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS: 

a) Que possuam preços unitários dos itens ou do total do Lote superiores aos valores unitários e totais fixados no 
Anexo I do presente edital; 

b) Que não indiquem, em sua proposta, o valor de hora eventual de R$ 44,45 como ciência da possível utilização 
destas horas; 

c) Que não tomarem por base, especificamente no que respeita aos salários, benefícios e encargos trabalhistas, 
a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a categoria econômica e a categoria profissional da 
proponente, referente a data-base de 2020. 

 Os preços apresentados serão avaliados mediante a Planilha de Custos Mínimos Legais do Ministério 
do Trabalho e Emprego do Estado do Paraná, podendo a CPL realizar diligências para comprovação 
de custos. 

 Deverão ser contemplados inclusive as obrigações decorrentes das convenções coletivas de 
trabalho que envolvam empregados e empresas de segurança e vigilância do Estado do Paraná. 

 

d) Declarado arrematante, a proponente deverá, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o certame, 
apresentar nova proposta atualizada com os valores reduzidos proporcionalmente a todos os itens, ou seja, de 
forma equitativa. Essa redução deverá ocorrer para cada um dos itens e/ou subitens. Devendo ser entregue: 

I. Planilha de Custos e Formação de Preços, que deve ser apresentada separadamente para cada POSTO 
E MUNICÍPIO diferente, conforme disponibilizado nos Documentos Complementares – Planilha de Custos 
e Formação de Preços;  

II. Cópia (podendo ser simples) da Convenção Coletiva da Categoria fornecida pelo Sindicato laboral e/ou 
patronal, que comprove os benefícios e concessões estabelecidos pelas partes;  
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III. Declaração informando qual a forma de tributação adotada no exercício vigente (lucro presumido, lucro 
real ou optante pelo simples nacional), devidamente assinada pelo representante legal e contador 
responsável.  

 Havendo divergência nos valores de cada item dentro da planilha de composição de custos, haverá a 
possibilidade de correção desde que o valor total não ultrapasse o indicado na proposta. 

 
 
 

7. Forma de pagamento 
7.1 O pagamento será realizado em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a confirmação do pedido e do 

lançamento da Nota Fiscal - NF. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta bancária 
de titularidade da CONTRATADA. As Notas Fiscais devem ser enviadas de forma eletrônica para o e-mail que 
será indicado no momento da assinatura do contrato, até o 5º dia útil de cada mês, referentes aos serviços 
prestados no mês anterior, acompanhada dos seguintes documentos da empresa contratada:  
I. CND de Regularidade do FGTS;  
II. CND de Regularidade do INSS;  
III. CND de Impostos Federais;  
IV. CND de Impostos Estaduais;  
V. CND de Impostos Municipais;  
VI. Cópia do contracheque de cada trabalhador locado nos Postos do SISTEMA FIEP;  
VII. Cópia da guia de recolhimento do INSS (quota do empregado e do empregador) e do FGTS individualizada 

dos trabalhadores locado nos Postos do SISTEMA FIEP;  
VIII. Relação dos nomes dos profissionais da CONTRATADA, por posto e por Unidade;  

7.2 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 
a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento 
será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE.  

7.3 A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da convenção coletiva de trabalho do Sindicato dos 
Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Paraná podendo a CONTRATANTE solicitar 
a qualquer tempo a comprovação do cumprimento das mesmas, sujeito a retenção de pagamento caso não seja 
comprovado.  

7.4 A redução do efetivo de empregados da CONTRATADA, a pedido do SISTEMA FIEP, em decorrência de 
feriados ou recessos que ocorrerem nos postos de trabalho, desde que cientificados previamente à 
CONTRATADA, com prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, serão descontados da fatura mensal.  

7.5 Sem prejuízo das sanções cabíveis, o pagamento será retido ou glosado, quando a empresa contratada não 
produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas;  

7.6 Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e suas 
respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração devidamente assinada 
pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo 
com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, 
de 11 de janeiro de 2012. A empresa CONTRATADA deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo 
Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015.  

7.7 EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS.  
 

8. Dados para o faturamento 
Será informado na emissão da Ordem de Serviço. 

 
9. Locais de prestação de serviço 
 
A relação dos locais de atendimento segue conforme abaixo. Ressaltamos que no decorrer da prestação do serviço 
poderão haver alterações, inclusões ou exclusões de unidades, sendo que a CONTRATADA deverá se adaptar.  
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UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO 

CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO 

GUARAPUAVA 
SESI 

E 
SENAI 

Guarapuava 85.015-340 Centro Rua Coronel Lustosa, 1736 

PONTA GROSSA SESI Ponta Grossa 84.051-410 Ronda 
Rua João Manoel dos Santos 

Ribas, 405 

PONTA GROSSA SENAI Ponta Grossa 84.050-000 Vila Estrela 
Rua Dr. Joaquim de Paula Xavier, 

1050 

IRATI 
SESI 

E 
SENAI 

Irati 84.500-000 Centro Rua Coronel Emilio Gomes, 3 

TELÊMACO 
BORBA 

SESI 
E 

SENAI 

Telêmaco 
Borba 

84.261-400 Centro Av. Presidente Kennedy, 66  

 
 

10. Formalização da Contratação 
10.1 A contratação será formalizada mediante CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CPS, conforme 

MINUTA (ANEXO IV), no qual serão considerados todos os elementos apresentados pela licitante vencedora 
que tenha servido de base para o julgamento desta licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos. 

10.2 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE, confome minuta (ANEXO XI) 
10.3 No momento da assinatura do instrumento contratual, a empresa CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, 

apresentar os seguintes itens: 
I. Garantia contratual, no valor de 10% (dez por cento) do valor total da proposta para o período de 12 meses, 

a ser apresentada em uma das seguintes modalidades; Fiança Bancária, Caução em Dinheiro ou Seguro 
Garantia (conforme art. 27 do Regulamento de Licitações do SESI/ SENAI). A referida garantia deverá ser 
entregue na Gestão de Contratos do SISTEMA FIEP, situada na Avenida Candido de Abreu, 200, Centro 
Cívico, Curitiba, Paraná. Caso seja prorrogado o prazo do contrato, deverá ser apresentada nova garantia, 
considerando os postos contratados na renovação, nas modalidades e no percentual definidos no presente 
item, objetivando assegurar o novo prazo contratual. A garantia da proposta será devolvida quando da 
resilição do contrato de prestação de serviços, e do depósito em dinheiro, com os juros e a correção 
monetária de poupança.  

II. A cada aditivo emitido pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá proceder com a atualização da 
garantia contratual. 

III. Indicar, o ato de assinatura do contrato, supervisor por unidade/região, que será o representante da 
CONTRATADA e responsável pela execução do contrato em determinada unidade, com a missão de 
garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação de se reportar, ao responsável na unidade e quando 
houver necessidade, ao Gestor do Contrato que tomará as providências pertinentes para que sejam 
corrigidos todos os problemas detectados.  

 
10.4 Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o Edital. 

 
11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

a) Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação; 

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 
pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva, 
conforme abaixo: 

 IRRF: retenção de 1% sobre o total da Nota Fiscal, conforme Decreto nº 3000, RIR/99, art. 649 e IN 
SRF nº 34/89; 
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 PIS/COFINS/CSLL: retenção de 4,65% sobre o total da Nota Fiscal, conforme IN SRF 459, de 
18/10/2004, art. 1º, § 2º, I; 

 INSS: retenção de 11%, conforme IN 03/2005 – Lei 9711/98, art. 145; 
 ISS: retenção conforme determinado na Lei Complementar 116/2003, atentando para a alíquota vigente 

em cada município onde os serviços serão prestados. 
Para as empresas Optantes Pelo simples Nacional, ocorrerá a retenção do INSS, conforme previsto na 
legislação pertinente 
 

12. Recursos orçamentários  
Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 
orçamentária do Sistema Fiep, para o ano em curso, previsto no processo 20814/2020. 

 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação  
13.1 Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para início da execução dos serviços, sem 

interrupção e prorrogação, contado a partir da data da assinatura deste Contrato.  
13.2 O prazo de vigência da contratação será 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo.  
13.3 Na eventual prorrogação do contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da 

contratação serão eliminados. 
13.4 Poderá ocorrer inclusões ou exclusões de postos durante a vigência contratual. Dessa forma a CONTRATADA 

será avisada com no mínimo 30 dias de antecedência. 
13.5 No caso de não ocorrer a renovação do contrato, a CONTRATADA será avisada com 30 dias de antecedência. 
13.6 Caso a CONTRATADA não tenha interesse na renovação do contrato, o CONTRATANTE deverá ser informado 

com no mínimo 90 dias de antecedência. 
 

14. Repactuação contratual 
14.1 Será admitida a repactuação contratual, com a demonstração analítica da variação dos componentes dos 
custos do contrato, devidamente justificada, através da planilha prevista no orçamento básico e proposta, onde 
conste inserida mão-de-obra e demais insumos inerentes à atividade contratada. 
14.2 No caso da primeira repactuação do contrato, será observado o intervalo mínimo de um ano, contados da 
data do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, considera-se como data do orçamento a data do 
acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época 
da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios 
não previstos originariamente.  
14.3 Serão admitidas repactuações do contrato subsequentes à primeira repactuação, desde que respeitado o 
prazo mínimo de 01(um) ano, a partir da data da última repactuação.  
14.4 Será admitida uma única repactuação no intervalo mínimo de um ano. 
14.5 A repactuação de que trata o presente item poderá contemplar todos os componentes de custo do contrato 
que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente justificada.  
14.6 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 
subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da 
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do enceramento da vigência do contrato, caso não 
haja prorrogação. 
 14.7 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, 
ocorrerá a preclusão do direito à repactuação.  
14.8  É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto 
quando se tronarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou 
convenção coletiva.  
14.9 Será observado, como índice de reajuste, para a base salarial: o acordo, convenção coletiva, dissídio 
coletivo de trabalho ou equivalente; para os insumos e horas eventuais: o INPC acumulado e proporcional à 
data da assinatura do contrato. 
 



 
 
 

 
 

Processo nº. 2.0814/2020 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0275/2020 

RETIFICAÇÃO I 
 

 
NJS 
CPL 

 
 

28 / 60 

15. Visita Técnica 
15.1 Considera-se como facultativas a realização das visitas técnicas. 
a) Para as Unidades onde for realizada a visita técnica, a licitante deverá apresentar Atestado de visita técnica, 

conforme modelo constante do ANEXO VII e deverá constar a assinatura do responsável pela unidade.  
 Obs. Havendo a necessidade, os atestados poderão ser apresentados individualmente para cada Unidade. 

b) As visitas poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00, 
impreterivelmente até 2 (dois) dias úteis da data marcada para a abertura da sessão. Para a realização da visita, 
as empresas deverão agendar com o representante da CONTRATANTE, conforme relação disponível:   

 

UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO CONTATO 

CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO NOME TELEFONE 

GUARAPUAVA 
SESI 

E 
SENAI 

Guarapuava 
85.015-

340 
Batel 

Rua Coronel 
Lustosa, 1736 

Daniele 
Rosengarth 

Pupo 

(42) 3621-
3811 

PONTA 
GROSSA 

SESI 
Ponta 

Grossa 
84.051-

410 
Ronda 

Rua João 
Manoel dos 
Santos Ribas, 
405 

Giselle Santos 
Trebski 

(42) 3219-
4947 

PONTA 
GROSSA 

SENAI 
Ponta 

Grossa 
84.050-

000 
Vila 

Estrela 

Rua Dr. 
Joaquim de 
Paula Xavier, 
1050 

Kleber Fecci 
Barszcz 

(42) 3219-
4934 

IRATI 
SESI 

E 
SENAI 

Irati 
84.500-

000 
Centro 

Rua Coronel 
Emilio Gomes, 
3 

Elaine Kuspiosz 
Braz 

(42) 4321-
4855 

TELÊMACO 
BORBA 

SESI 
E 

SENAI 

Telêmaco 
Borba 

84.261-
560 

Centro 
Rua Vital 
Negreiros, 225 

Rosiane 
Teixeira da 

Silva 

(42) 3271-
4712 

 
 

c) Para as Unidades onde não for realizada a visita técnica, a licitante deverá apresentar Atestado de conhecimento 
dos serviços e localidades, conforme modelo constante do ANEXO VIII.  
 Obs. Será aceito 01 (um) único atestado indicando todas as Unidades.  

d) Não serão aceitas visitas não agendadas previamente com os responsáveis acima mencionados. 
 

16.  Documentos Complementares (anexo – site) 
16.1 Planilha de postos por Localidade;  

UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO POSTOS  

CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO TIPO QT. POSTOS 

GUARAPUAVA  SESI/SENAI Guarapuava 85.015-340 Batel 
Rua Coronel 

Lustosa, 
1736 

Vigilância 
Desarmada 

1 

30h00 
semanais Seg. 
a Sex - Até as 

24h00 

PONTA 
GROSSA  

SESI 
Ponta 

Grossa 
84.051-410 Ronda 

Rua João 
Manoel dos 

Santos 
Ribas, 405 

Vigilância 
Desarmada 

1 24h00 TDM 

PONTA 
GROSSA  

SENAI 
Ponta 

Grossa 
84.050-000 

Vila 
Estrela 

Rua Dr. 
Joaquim de 

Paula 
Xavier, 1050 

Vigilância 
Desarmada 

1 

30h00 
semanais - Até 

as 24h00 

 

1 
12x36 TDM - 

06:00 as 18:00 

IRATI  SESI/SENAI Irati 84.500-000 Centro 
Rua Coronel 

Emilio 
Vigilância 

Desarmada 
1 

30h00 
semanais Seg. 
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Gomes, 3 a Sex - Até as 
24h00 

TELÊMACO 
BORBA  

SESI/SENAI 
Telêmaco 

Borba 
84.261-400 Centro 

Av. 
Presidente 

Kennedy, 66 
- Bairro: 
Centro - 

CEP: 
84.261-400 

Vigilância 
Desarmada 

1 

30h00 
semanais - Até 

as 24h00 
 

 
20.1 Tabela de valores.  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Objeto: 
Prestação de serviços de 

Vigilante 

Escala:   

Descrição do posto:   

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)   

Salário Normativo da Categoria Profissional    

CCT ou Sentença Normativa em DC, Nº do registro no MTE    

Data base da categoria (dia/mês/ano)   

Regime de tributação   

  

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

          

1 Composição da remuneração  Quantidade 
 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A Salário Base  0  R$-     R$ -    

B Adicional de Periculosidade 0  R$-     R$ -    

C Gratificação de Função 0  R$-     R$ -    

D Adicional Noturno  0  R$-     R$-    

E Intervalo Intrajornada 0  R$-     R$-    

F Outros adicionais (Especificar) 0  R$-     R$ -    

G Reflexo D.S.R 0  R$-     R$-    

TOTAL DO MÓDULO 1    R$ -    

  

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 

2.1 Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de férias Quantidade 
 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A 13º (décimo terceiro) Salário 0    R$ -    

B Férias e Adicional de Férias 0    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1 0    R$ -    

  

2.2 
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 
Percentual 

 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A INSS 20,0%    R$ -    
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B Salário Educação 2,5%    R$ -    

C SAT (1%, para risco leve, de 2% para risco médio, e de 3% de risco grave) 0,0%    R$ -    

D SESC ou SESI 1,5%    R$ -    

E SENAI - SENAC 1,0%    R$ -    

F SEBRAE 0,6%    R$ -    

G INCRA 0,2%    R$ -    

H FGTS  8,0%    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2 33,8%    R$ -    

  

2.3 Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários Quantidade 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Transporte  44  R$-     R$ -    

B Auxílio-Refeição / Alimentação   22  R$-     R$ -    

C Assistência Médica e Familiar 1  R$-     R$ -    

D Seguro de Vida 1  R$-     R$ -    

E Reciclagem 1  R$-     R$ -    

F Fundo de Formação Profissional 1  R$-     R$ -    

G Seg. e Medicina do Trabalho 1  R$-     R$ -    

H Outros  (Especificar) 0    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3      R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 2    R$ -    

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Aviso Prévio Indenizado 0%    R$-    

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0%    R$ -    

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0%    R$ -    

D Aviso Prévio Trabalhado 0%    R$ -    

E 
Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio 
Trabalhado 

0%    R$ -    

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0%    R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 3    R$ -    

 
  

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

4.1 Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Substituto na cobertura de Férias 0%    R$ -    

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0%    R$ -    

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade 0%    R$ -    

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0%    R$ -    

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0%    R$ -    
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F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0%    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 0%    R$ -    

  

4.2 Submódulo 4.2 - Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Substituto nas Ausências Legais 0%    R$ -    

B Substituto na Intrajornada 0%    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2 0%    R$ -    

  TOTAL DO MÓDULO 4    R$ -    

 
  

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS 

5 Insumos Diversos Quantidade 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Uniformes 0  R$-     R$ -    

B Acessórios 0  R$-     R$ -    

C armamento e munição 0  R$-     R$ -    

D Outros (Especificar)      R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 5    R$ -    

   
MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

6.1 Custos Indiretos e Lucro Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Custos Indiretos 0%    R$ -    

B Lucro (CSLL / IRPJ) 0%    R$ -    

  TOTAL CUSTOS INDIRETOS E LUCRO 0%    R$ -    

  

6.2 Tributos  Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A PIS 0%    R$ -    

B COFINS 0%    R$ -    

C ISS 0%    R$ -    

  TOTAL TRIBUTOS 0%    R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 6 0%    R$ -    

a) Tributos % = T 0%   
 

b)  Total dos módulos 1, 2, 3, 4 e 5 + Custos indiretos + lucro) = Po    R$ -    

c) Po / (1-T) = P1(Faturamento)    R$ -    

d) Valor dos tributos = P1 - Po    R$ -    

  

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)    
Valor 
(R$)  

A  Módulo 1 - Composição da Remuneração     R$ -    
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B  Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários    R$ -    

C  Módulo 3 - Provisão para Rescisão    R$ -    

D  Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente    R$ -    

E  Módulo 5 - Insumos Diversos    R$ -    

Subtotal (A + B + C + D + E)    R$ -    

F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro    R$ -    

VALOR  TOTAL POR POSTO    R$ -    

 
 

17. Foro  
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  

 
 



 
 
 

 
 

Processo nº. 2.0814/2020 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0275/2020 

RETIFICAÇÃO I 
 

 
NJS 
CPL 

 

33 / 60 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLARA sob as penalidades 
legais, para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº ......., que: 

 
a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 
integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  
b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa 
de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, transportes em geral 
e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 
informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 
d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no prazo 
previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 
e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 
f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade 
de declarar ao Sistema Fiep a ocorrência de fatos supervenientes; 
g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das entidades do 
Sistema Fiep. 
 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 
site do Sistema Fiep. 
 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 
 
 
 

Atenciosamente 
 

______________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MINUTA CONTRATO 
 
 
CPS Nº. XXX/20XX  
PROCESSO XXX/20XX 
EDITAL XXX/20XX 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O 
SISTEMA FIEP E (NOME DA 
CONTRATADA). 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o xxxxx, inscritos no CNPJ xxxxx, adiante designados 
simplesmente Sistema Fiep, ambos sediados nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200, e, de outro, como 
CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), de CNPJ nº  , com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), decidem 
ajustar a contratação de serviços técnicos especializados,  regida pelas seguintes cláusulas. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
1.1 Pelo presente termo, a CONTRATADA se compromete a prestar serviços de VIGILÂNCIA DESARMADA PARA 

ATENDIMENTO DAS UNIDADES SISTEMA FIEP CAMPOS GERAIS (Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, 
Telêmaco Borba), consoante as exigências contidas no Edital referido em epígrafe e seus respectivos anexos. 

1.2 A presente contratação tem como fundamento o Edital referido em epígrafe e o Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI. 

1.3 Em havendo contradição entre os termos deste contrato e do Edital, prevalece o Edital. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
3.1 COMPETE À CONTRATADA:  
3.1.1 Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas, conforme Proposta Comercial apresentada, em 

conformidade com as especificações e nas condições previstas no Edital xxxx e seus Anexos; 
3.1.2 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de todo e qualquer dano ou prejuízo causado ao CONTRATANTE – 

suas instalações ou dependências – ou a terceiros, desde que ocorra responsabilidade, dolo ou culpa de seus 
funcionários. 

3.1.3 Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 
universalmente aceitos; 

3.1.4 Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 
devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

3.1.5 Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 
cláusula sétima deste termo, sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

3.1.6 Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o Sistema Fiep 
e o referido profissional; 

3.1.7 Sob todos os aspectos, prestar os serviços mediante o uso da melhor técnica, visando à mais perfeita 
consecução dos resultados, obedecidas as especificações técnicas exigidas pelo Sistema Fiep; 

3.1.8 Apresentar a fiscalização do CONTRATANTE sempre que solicitado ficha dos profissionais a serem alocados 
nos respectivos postos de serviços, que deverão estar sempre atualizadas e devidamente acondicionadas, 
contendo todas as identificações dos empregados: foto, tipo sanguíneo, fator Rh, endereço/telefone 
residencial, comprovação de formação específica do profissional mediante cópia autenticada do certificado 
do curso de formação. 
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3.1.9 Possuir a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado de Curso de 
Formação de Vigilantes, expedido por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas, como também o 
prévio registro, na Delegacia Regional do Trabalho, dos empregados que prestarão serviços para o 
CONTRATANTE, em conformidade com o que dispõe o artigo 17 da Lei nº 7.102/83 e Sindicato da Categoria. 

3.1.10 Implantar a mão-de-obra no respectivo posto, nos horários fixados na escala de serviço elaborada pelo 
CONTRATANTE, informando em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
o posto conforme o estabelecido, para análise do gestor do contrato, desde que comprovadamente 
justificáveis. 

3.1.11 Indicar supervisor por unidade/região, que será o representante da CONTRATADA e responsável pela 
execução do contrato em determinada unidade, com a missão de garantir o bom andamento do mesmo com 
a obrigação de se reportar, ao responsável na unidade e quando houver necessidade, ao Gestor do Contrato 
que tomará as providências pertinentes para que sejam corrigidos todos os problemas detectados. Esta 
indicação deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato. 

3.1.12 Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações, inclusive quanto ao cumprimento das 
Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho; 

3.1.13 Prestar os serviços utilizando-se de empregados devidamente qualificados e de boa índole moral; 
3.1.14 Efetuar a reposição da mão-de-obra nos postos, em caso de folga, férias e outros, sendo no caso de faltas 

no prazo máximo de 1 (uma) hora; 
3.1.15 Manter disponibilidade de efetivo de pessoal dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 

acréscimos solicitados pelo CONTRATANTE. 
3.1.16 Atender as solicitações quanto às substituições da mão-de-obra entendida como inadequada para a prestação 

dos serviços; 
3.1.17 Fornecer e manter em perfeito funcionamento e quantidades necessárias ao bom andamento das atividades, 

rádios HT, e demais equipamentos conforme, para utilização dos vigilantes, de segunda a domingo durante 
24 (vinte e quatro) horas, distribuídos conforme determinação da fiscalização do CONTRATANTE, renovando-
os sempre que a boa apresentação individual ou a eficiência estiver comprometida; 

3.1.18 Empregar profissionais preparados para o desempenho das funções, bem como realizar exames médicos 
periódicos, e ainda mantê-los devidamente uniformizados e identificados por crachás; 

3.1.19 Realizar, às suas expensas, os exames médicos exigidos, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão 
como durante a vigência do contrato de trabalho de seus empregados; 

3.1.20 Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio 
do CONTRATANTE ou de terceiros, por ação ou omissão de seus supervisores e/ou empregados, adotando-
se, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para as providências necessárias, indicadas e pertinentes no 
sentido de proceder, em qualquer caso, a devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s); 

3.1.21 Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.1.22 Manter durante a execução do Contrato, os uniformes e equipamentos sempre em perfeitas condições; 
3.1.23 Registrar e controlar diariamente a frequência e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do 

posto em que estiver prestando os serviços; 
3.1.24 Relatar ao responsável na unidade toda e qualquer irregularidade observada no posto onde houver prestação 

dos serviços e registrar em livro de ocorrências, e quando necessário à Gestão de Contratos. 
3.1.25 Cumprir com todas as exigências do sindicato da categoria; 
3.1.26 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 

acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as 
determinações trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, 
criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento destas; 

3.1.27 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital e/ou municipal, as normas 
de segurança do CONTRATANTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina 
do Trabalho; 

3.1.28 Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de eventual 
ocorrência de   acidente com seus empregados nas dependências do CONTRATANTE, apresentando cópia 
do mesmo ao Gestor do Contrato; 
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3.1.29 Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam desempenhando suas atividades no 
Sistema Fiep, contendo, minimamente: nome, CPF, PIS/PASEP, nível de escolaridade, endereço residencial 
e telefone disponibilizando-o mensalmente à Gestão de Contratos, juntamente com os documentos exigidos 
para entrega mensal junto às Notas Fiscais (indicados por posto/unidade); 

3.1.30 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por dolo ou culpa, 
quando tenham sido causados por seus empregados durante a execução dos serviços; 

3.1.31 Assumir a responsabilidade pelo pagamento dos salários, bem como pelas despesas relacionadas com 
alimentação, saúde, transporte, uniformes ou outros benefícios de qualquer natureza decorrentes da relação 
de emprego entre a CONTRATADA e o pessoal alocado no serviço, obrigando-se a saldá-los na época devida. 
Os salários dos profissionais, bem como os demais benefícios, não poderão ser inferiores aos estabelecidos 
em Convenção Coletiva de Trabalho, Dissídio ou Acordo do Sindicato ao qual a CONTRATADA ou os 
profissionais estejam vinculados; 

3.1.32 Arcar com todos os encargos sociais previstos na Legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência 
da sua condição de empregador, inclusive com os custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 
tais como os valores providos para as despesas com despedida sem justa causa ou com o quantitativo de 
vale transporte e vale refeição; 

3.1.33 Manter em ordem o arquivo e disponível para auditoria da CONTRATANTE a qualquer tempo e/ou envio 
quando solicitado, o relatório técnico das atividades realizadas, constando os documentos abaixo: 

 A prova de regularidade para com a Seguridade Social, conforme dispõe o artigo 195, § 3º da Constituição 
Federal, sob pena de rescisão contratual; 

 Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior, 
 Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior. 
 Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 
 Pagamento do 13º salário, quando for o caso; 

 Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei; 
 Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso; 
 Eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; 
 Comprovação do encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas 

exigidas pela legislação, tais como: RAIS e CAGED; 
 Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em 

dissídio coletivo de trabalho; 
 Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato; 
 Comprovantes, por meio das cópias das folhas de pagamento ou contracheques etc., relativos aos 

empregados alocados na execução do serviço contratado, bem como comprovante/guia de recolhimento 
dos tributos incidentes sobre esse serviço, observando- se, no tocante ao INSS e ao FGTS; 

 Folha de frequência dos funcionários. 
3.1.34 Não veicular, sem autorização do CONTRATANTE, publicidade ou qualquer outra  informação  acerca  das  

atividades  e programas do CONTRATANTE; 
3.1.35 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal até as dependências do CONTRATANTE por meios 

próprios em casos de paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça necessária 
a execução de serviços em regime extraordinário. 

3.1.36 Os uniformes/EPI’s deverão ser entregues aos empregados mediante recibo (relação nominal), não podendo 
ser repassado o custo do uniforme/EPI’s ao ocupante do posto de serviço. 

3.1.37 A Contratada não poderá repassar a seus empregados, os custos de qualquer um dos equipamentos 
fornecidos, salvo quando comprovadamente houver uso inadequado, devidamente comprovado. 

3.1.38 Manter desde o início da execução do Contrato o fornecimento anual  de uniformes  novos  de primeira 
qualidade composto   pelos itens e quantidades descritos no Anexo I do Edital, submetendo-os à aprovação 
do CONTRATANTE quando solicitado, respeitando o disposto no respectivo Acordo Coletivo de Trabalho da 
categoria e resguardando o direito de exigir, a qualquer momento, a substituição daqueles que não atendam 
às condições mínimas de apresentação; 
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3.2 COMPETE AOS VIGILANTES CONTRATADOS PELA CONTRATADA 
3.2.1 Proteger as instalações, o patrimônio e a integridade física dos colaboradores, alunos e visitantes do 

SISTEMA FIEP contra ação de terceiros; 
3.2.2 Comunicar imediatamente ao responsável designado por unidade, bem como ao responsável pelo posto, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessária; 

3.2.3 Observar a movimentação de pessoas suspeitas nas imediações do posto, adotando as medidas de 
segurança conforme orientação recebida do responsável na unidade, bem como as que se fizerem oportunas; 

3.2.4 Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e devidamente 
identificadas, observando a adequação dos trajes de acordo com as normas vigentes e cumprindo com os 
procedimentos de segurança interno de cada Unidade, atendo aos preceitos de boa conduta e urbanidade; 

3.2.5 Controlar a entrada e saída de veículos, pertencentes à frota do SISTEMA FIEP e fiscalizar a entrada e saída 
de veículos particulares nas dependências, identificando o motorista e anotando a placa do veículo, inclusive 
de pessoas autorizadas a estacionar seus carros particulares na área interna da instalação, mantendo sempre 
as cancelas fachadas. Obs. Para as unidades que a orientação sobre entrada e saída de veículos for diferente, 
o vigilante deverá seguir as normas definidas pelo responsável na unidade. 

3.2.6 Repassar para os vigilantes que estiverem assumindo o posto, quando da troca de turnos, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventuais irregularidades observadas nas instalações e suas 
imediações; 

3.2.7 Comunicar ao responsável na unidade, todo e qualquer acontecimento entendido como estranho às rotinas, 
que possa vir a representar risco para o patrimônio da unidade, a seus colaboradores, autoridades, 
funcionários terceirizados e visitantes que estejam na área de abrangência da unidade; 

3.2.8 Colaborar com as Polícias Civil, Militar e Federal, quando de ocorrência de ordem policial dentro das 
instalações da unidade, facilitando o máximo possível sua atuação, inclusive com a indicação, em caso de 
necessidade, de testemunhas presenciais de eventual ocorrência e fornecendo quando solicitado ao setor 
competente do CONTRATANTE os relatórios e informações necessárias à elucidação dos fatos e ocorrências; 

3.2.9 Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas, do início ao término de cada expediente de trabalho. 
Nos feriados e finais de semana, permitir a entrada de somente pessoas autorizadas, anotando em documento 
próprio, o nome, matrícula, cargo, setor e tarefa a executar, conforme Norma Operacional do 
CONTRATANTE; 

3.2.10 Os colaboradores e funcionários terceirizados que trabalham em regime de escala, não necessitam da 
apresentação do formulário para entrar/sair nos feriados e finais de semana. Os mesmos deverão efetuar a 
anotação no livro de controle fornecido pela unidade, o qual deverá conter o nome, nº da carteira de identidade 
ou do registro/matrícula funcional, cargo, unidade de lotação e horário de entrada e saída; 

3.2.11 Em casos excepcionais poderá ser autorizada a entrada de pessoas nas instalações de que trata o presente 
item sem o preenchimento da Autorização de Entrada e Saída, desde que autorizada pelo setor competente 
do CONTRATANTE ou pelas autoridades superiores, bem como nos casos emergenciais. 

3.2.12 Receber de maneira polida e educada o público em geral, orientando-o para que se dirija à recepção e quando 
for o caso, prestar-lhe informações e orientá-los, desde que tenha plena convicção; 

3.2.13 Permanecer atento à entrada de autoridades; 
3.2.14 Não permitir, sob nenhuma hipótese, a entrada de quem quer que seja que se negue a identificar-se, dando 

imediato conhecimento ao responsável na unidade; 
3.2.15 Não confundir humildade, pobreza e simplicidade com delinqüência, alienação, marginalidade e outros; 
3.2.16 Não permitir, sob nenhuma hipótese ou alegação, a entrada de pessoas em trajes incompatíveis com o 

ambiente do trabalho, tais como maiôs, biquínis, calções de banho ou outros julgados pela segurança como 
indecorosos: 

3.2.17 Em caso de dúvidas ou impasse, chamar o responsável na unidade ou entrar em contato com o Supervisor 
imediato; 

3.2.18 Excetua-se do disposto no item anterior à situação que caracterize risco de morte e a necessidade de pronto 
atendimento médico; 

3.2.19 Não permitir, sob nenhuma hipótese, a entrada nas instalações do CONTRATANTE de: animais, aves, 
pássaros ou outros da fauna, sem autorização expressa do responsável na unidade; 
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3.2.20 Não permitir a entrada de qualquer pessoa que apresente situação de embriaguez, suspeição de estar sob o 
efeito de droga, narcótico ou que apresente condição de visível instabilidade emocional, situação que deverá 
ser submetida à apreciação do responsável na unidade, quando então avaliará a possibilidade de acesso ou 
o imediato encaminhamento para avaliação policial ou médica, se for o caso. 

3.2.21 Não permitir a entrada de menor desacompanhado sem que antes o identifique e estabeleça contato com a 
pessoa com a qual o menor pretenda falar ou visitar. A pessoa a ser visitada pelo menor deverá ser contatada 
por telefone para confirmação de autorização para a sua entrada e informando a pessoa responsável que 
deverá assumir a inteira responsabilidade pelo mesmo, enquanto este transitar nas dependências do 
CONTRATANTE. 

3.2.22 Proibir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados nas dependências do CONTRATANTE, 
ressalvados aqueles que estejam previamente autorizados pelo responsável na unidade; 

3.2.23 Proibir a aglomeração indevida de pessoas junto ao posto, e em caso de desobediência, comunicar o fato ao 
responsável na unidade; 

3.2.24 Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao posto, que implique ou ofereça risco à segurança 
dos serviços e das instalações do CONTRATANTE; 

3.2.25 Proibir a utilização do posto para guarda de objetos ou bens estranhos ao local, embora seja de 
colaboradores, alunos ou de terceiros; 

3.2.26 Executar rigorosamente as rondas diárias, inspecionando, com o devido cuidado, as dependências e 
instalações, inclusive áreas públicas adjacentes utilizadas como estacionamentos, adotando as providências 
necessárias de forma a preservar a integridade das instalações prediais e dos bens móveis e imóveis, 
informando imediatamente ao responsável na unidade, qualquer fato estranho que possa comprometer a 
integridade dos bens patrimoniais, colaboradores, alunos, autoridades e terceirizados das unidades do 
CONTRATANTE; 

3.2.27 As rondas diárias deverão ser realizadas através de sistema de bastão ronda eletrônica, com frequência 
estabelecida pela unidade. 

3.2.28 Para Unidades que possuir apenas 1 vigilante, caberá à Unidade alinhar junto à Contratada a rotina de ronda  
3.2.29 Percorrer todas as áreas (corredores e áreas comuns) verificando se as portas internas estão trancadas, a 

existência de colaboradores, funcionários terceirizados e pessoas em atividade após o termino do expediente. 
3.2.30 Nas rondas diárias em horários noturnos, e nos finais de semana e feriados em todos os horários nas áreas 

de circulação, verificar a existência de portas e janelas abertas, fazendo a devida anotação no livro de 
ocorrência e fechando as que forem possíveis, a não ser que haja determinação contrária. 

3.2.31 Verificar se estão iluminadas às áreas da unidade que necessitam de iluminação por questões de segurança, 
e se as demais  luzes estão apagadas, registrando nos Livro de Ocorrência os locais onde porventura forem 
deixadas luzes acesas; 

3.2.32 Verificar por ocasião de cada ronda regular na unidade, a existência de objeto(s) abandonado(s) (pacotes, 
embrulhos, etc) e, uma vez considerado(s) suspeito(s), adotar as providências preventivas de segurança 
recomendadas pela norma estabelecida para a espécie. 

3.2.33 O horário de apresentação do Vigilante no posto será de 5 (cinco) minutos antes da hora determinada para 
início de sua   jornada de trabalho; 

3.2.34 O vigilante deverá iniciar o seu expediente devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, limpos, 
com aparência  pessoal adequada e estar de posse dos instrumentos necessários ao trabalho, tais como: 
apito, cassetete, lápis, ou caneta, bloco de anotações e outros indispensáveis à consecução do trabalho; 

3.2.35 Fiscalizar a entrada de materiais e equipamentos nas instalações das unidades do Sistema Fiep devendo 
para tanto: 

 Antes de permitir a entrada do material ou equipamento, verificar com o portador qual o seu destino (andar, 
setor, etc.) e quem é o responsável ou destinatário, confirmando com o mesmo se o material ou 
equipamento tem permissão para entrar nas instalações prediais da unidade; 

 Na suspeita de se tratar de material tóxico, poluente, corrosivo ou outros nocivos à saúde, submetê-los à 
apreciação do setor competente do CONTRATANTE; 

 Não permitir a entrada de volumes, pacotes, malas, bolsas, sacolas ou outros, desde que o portador se 
recuse a identificar o conteúdo dos mesmos; neste caso, dar imediata ciência do fato ao setor responsável 
na unidade; 
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 As malas devem ser lacradas e guardadas na recepção, na saída o proprietário faz a retirada; 
 Em se tratando de bens, materiais e equipamentos que possam ser confundidos com bens pertencentes ao 

patrimônio da unidade, os mesmos deverão ser registrados em formulário próprio, em duas vias, sendo a 
2ª via fornecida ao portador e a 1ª via será arquivada no setor competente do CONTRATANTE; 

 O bem só poderá sair com a apresentação da via do portador, que receberá anotação constando a data de 
saída e o nome do portador, esta via deverá ser recolhida e encaminhada para arquivo no setor competente 
do CONTRATANTE; 

 No caso do portador, alegar a perda de sua via, o bem só poderá sair após desarquivamento da 1ª via, 
procedendo-se da mesma forma da alínea anterior. 

 A critério da unidade/área, poderá adotar o procedimento de realizar o controle de entrada e saída no 
mesmo formulário que ficará na portaria. 

3.2.36 Os prestadores de serviços, ao entrarem nas dependências do CONTRATANTE, obrigatoriamente 
apresentarão o conteúdo de suas malas e bolsas para uma revista apreciativa. Obs.: onde o vigilante não 
pode colocar a mão na mala ou bolsa. 

3.2.37 Compete a um vigilante indicado, o acompanhamento e o fechamento de volumes, embrulhos, pacotes, 
malotes ou outros que por interesse dos órgãos do CONTRATANTE, deverão deixar suas dependências. 

3.2.38 O(s) bem(ns) de propriedade particular sem autorização de saída deverá(ao) ser submetido(s) ao setor 
competente do CONTRATANTE para receber(em) autorização de saída, caso contrário ficará(ão) retido(s), 
salvo se estiver(em) acompanhado(s) de documento(s) comprobatório(s) de que o bem(ns) não é(são) de 
propriedade do CONTRATANTE; 

3.2.39 Uma via da autorização deverá ser retida e encaminhada ao setor competente do CONTRATANTE para 
arquivamento e controle e a outra acompanhará o material/equipamento. 

3.2.40 Comunicar ao responsável na unidade, sempre que constatada, a existência de aglomeração, a permanência 
de pessoas suspeitas nas imediações dos edifícios, ações de depredação e/ou possibilidades de invasão das 
instalações prediais das unidades;  

3.2.41 Abster-se por completo, da execução de quaisquer outras atividades alheias às suas obrigações, durante o 
horário em que estiver prestando serviços. 

3.2.42 Repassar para os vigilantes que estão assumindo o posto, quando da rendição, todas as orientações 
recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações. 

3.2.43 Não dispersar a atenção em virtude de aparelhos celulares, tablets e demais meios de comunicação que 
permitam acesso a ligações particulares, mensagens e redes sociais; 

3.2.44 Registrar diariamente informações no livro de ocorrência. Mesmo que não ocorra alteração de rotina. 
3.2.45 Tomar todos os cuidados necessários quando houver real necessidade de comunicar-se com menores de 

idade, em todas as unidades contratantes, inclusive Colégio Sesi. 
 
3.3 DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS QUE OCUPARÃO A FUNÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE: 
3.3.1 Executar as tarefas de supervisão e orientação dos vigilantes na execução dos serviços, 
3.3.2 Repassar aos vigilantes todas as orientações recebidas, bem como eventual anormalidade observada nas 

instalações e comunicar ao responsável na unidade, todo acontecimento entendido como irregular e que 
atente contra o patrimônio do Sistema Fiep e/ou de terceiros por meio do livro de ocorrência diário. 

3.3.3 Distribuir os vigilantes nos respectivos postos e fazer verificação geral dos postos, repassando aos vigilantes 
que estão assumindo o posto de serviço, quando da rendição, todas as orientações recebidas e em vigor. 

3.3.4 Fazer relatórios diários e mensais das atividades desenvolvidas. Ser o elemento de ligação entre 
vigilante/empresa, entre empresa/gestor. 

 
3.4 DOS BENS PATRIMONIAIS: 
3.4.1 A retirada e/ou transporte de qualquer bem patrimonial vinculado ao patrimônio do CONTRATANTE, quando 

para fora das suas dependências, somente será permitida mediante a apresentação da “Autorização de Saída 
de Bens Patrimoniais”, devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente, autorização essa 
que deverá conter: 

3.4.2 Nome, número do documento de identidade e ramal/telefone da pessoa autorizada a sair com o 
material/equipamento; 
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3.4.3 A especificação detalhada do material/equipamento; 
3.4.4 Número do registro patrimonial se for material de propriedade do órgão; 
3.4.5 Marca, modelo, número de série no caso de bens particulares; 
3.4.6 Objetivo e/ou destino e toda e qualquer informação que possa identificá-lo. 
3.4.7 Data de retorno. 
3.4.8 O procedimento de retirada deverá ser supervisionado pelo vigilante em serviço, devendo uma via da 

“Autorização de Saída de Bens Patrimoniais” ficar retida junto ao serviço de Segurança. 
3.4.9 A critério da unidade poderá adotar procedimento de saída diferenciado. Esta variação pode ocorrer devido 

às particularidades de cada curso. 
3.4.10 Quando houver a necessidade de retirada e/ou transporte, conforme descrito no item 6.1 acima, por parte de 

terceiros, os cuidados e procedimentos deverão ser os mesmos. 
 
3.5 COMPETE AO SISTEMA FIEP: 
3.5.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução da à prestação 

dos serviços; 
3.5.2 Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 
3.5.3 Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 
3.5.4 Supervisionar a execução da prestação dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob 

os aspectos quantitativo e qualitativo. A supervisão será realizada pelo responsável na unidade juntamente 
com o Gestor do contrato; 

3.5.5 Aprovar as etapas de execução da prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua efetiva 
concretização; 

3.5.6 Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que disciplinam a segurança e o sigilo, 
aos locais de execução das tarefas, além de fornecer, sem ônus, os demais elementos necessários à perfeita 
execução dos serviços; 

3.5.7 Disponibilizar o espaço físico necessário para a instalação dos postos de operação, controle e 
acompanhamento das atividades de Vigilância nas áreas de prestação dos serviços (guarita). 

3.5.8 Disponibilizar ao pessoal (empregados ou preposto) da CONTRATADA instalações sanitárias; 
3.5.9 Supervisionar o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos empregados da CONTRATADA para a 

prestação dos serviços, conforme detalhamento constante deste edital, evitando e restringindo que os 
prestadores de serviço contratados exerçam atividades próprias dos colaboradores efetivos; 

3.5.10 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
ou por seu preposto, para cumprimento de suas obrigações; 

3.5.11 Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências 
contratuais; 

3.5.12 Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas 
na forma estabelecida neste Contrato e no Anexo II do Edital; 

3.5.13 Providenciar o pagamento mensal à empresa CONTRATADA e deduzir e recolher os tributos devidos na fonte 
sobre os pagamentos efetuados à CONTRATADA; 

3.5.14 Exercer a Fiscalização por colaboradores previamente designados, por intermédio dos supervisores da 
CONTRATADA, dos serviços prestados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço 
que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o 
cumprimento, pela CONTRATADA de todas as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias 
relacionadas ao respectivo Contrato, podendo a qualquer tempo exigir cópias dos documentos 
comprobatórios da quitação dessas obrigações; 

3.5.15 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato; 
3.5.16 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado 

inadequado ou não qualificado para a execução dos serviços contratados, com ônus da substituição para a 
CONTRATADA. Neste caso apresentar relatório detalhado do ocorrido; 

3.5.17 No caso de comunicação de desempenho insuficiente na execução dos serviços pelo titular da unidade 
demandante dos serviços, o Gestor do Contrato procederá com a solicitação de imediato afastamento e/ou 
substituição do profissional da Contratada, conforme item acima; 
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3.5.18 Fornecer acesso aos sistemas informatizados a serem utilizados, exclusivamente, para o desempenho dos 
serviços a serem contratados (CFTV); 

3.5.19 Para a alocação e substituição de empregados da CONTRATADA, o Gestor do Contrato emitirá solicitação 
formal, cujo prazo para atendimento será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, 
para novas alocações, e para substituições, podendo ser imediato conforme a necessidade da unidade ou 
motivo da solicitação de afastamento. 

3.5.20 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissionais exigidos, solicitando à CONTRATADA 
as substituições e os treinamentos que se verificarem necessários; 

3.5.21 Solicitar a qualquer tempo, qualquer atualização de documentos comprobatórios, solicitados neste edital. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS HORAS EVENTUAIS 
3.1 A empresa vencedora obriga-se ao fornecimento de até xx (xx) horas para atendimento de serviços eventuais ao 

longo do Contrato de Prestação de Serviços, inclusive sábados, domingos e feriados, não havendo, no entanto, 
obrigatoriedade ou garantia, por parte do CONTRATANTE, da utilização destas horas. 

3.2 O valor da hora eventual a ser pago será de xx (xx), por hora. Tais horas visam atender os serviços eventuais do 
Sistema Fiep, ou seja, que não podem ser fornecidos pelos postos fixos contratados, e serão solicitados com até 
02 dias de antecedência, mediante encaminhamento da formalização pela Gestão de Contratos. (Base de cálculo: 
Dia/quantidade X Vigilante/Quantidade X Horas/Quantidade X Valor da hora (valor da hora a ser inclusa em 
contrato de xx (xx)) = Valor utilizado para cobrança). 

3.3 Quaisquer alterações que impliquem na diminuição ou acréscimo dos serviços contratados, ainda que 
devidamente justificadas e nos limites legais, somente serão admitidos após prévia e expressa autorização da 
autoridade competente do Sistema Fiep. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
4.1 Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para início da execução dos serviços, sem 

interrupção e prorrogação, contado a partir da data da assinatura deste Contrato.  
4.2 O prazo de vigência da contratação será 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogado por igual período limitado a 60 (sessenta) meses, mediante termo aditivo.  
4.3 Na eventual prorrogação do contrato, os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da 

contratação serão eliminados. 
4.4 No caso de não ocorrer a renovação do contrato, a CONTRATADA será avisada com 30 dias de antecedência 
4.5 Caso a CONTRATADA não tenha interesse na renovação do contrato, o CONTRATANTE deverá ser informado 

com no mínimo 90 dias de antecedência. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
5.1 Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância ANUAL de R$ xx, a serem 

a pagas em 12 (doze) parcelas mensais de R$ xx. O valor de cada unidade está especificado na planilha anexa.  
5.2 Fica estabelecido que o valor referente à hora eventual será de R$ xx ( ____), nos termos e condiçoes definidos 

na Cláusula Terceira deste contrato.  A CONTRATADA fica ciente de que se tratadam de horas eventuas para 
atividades pontuais, não havendo obrigatoção ou garantida de consumo mínimo ou total das horas eventuas pelo  
CONTRATANTE.  

5.3 O pagamento será realizado em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, após a confirmação do pedido e do 
lançamento da Nota Fiscal. O pagamento ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta bancária de 
titularidade da CONTRATADA. As Notas Fiscais devem ser enviadas de forma eletrônica para o e-mail indicado 
pela CONTRATANTE., até o dia 05 de cada mês, referentes aos serviços prestados no mês anterior, 
acompanhada dos seguintes documentos da empresa contratada: 

 CND de Regularidade do FGTS; 

 CND de Regularidade do INSS; 
 CND de Impostos Federais; 
 CND de Impostos Estaduais; 
 CND de Impostos Municipais; 

5.4 Cópia do contracheque de cada trabalhador locado nos Postos do Sistema Fiep; 
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5.5 Cópia da guia de recolhimento do INSS (quota do empregado e do empregador) e do FGTS individualizada dos 
trabalhadores locado nos Postos do Sistema Fiep; 

5.6 Relação dos nomes dos profissionais da CONTRATADA, por posto e por Unidade; 
5.7 Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 

a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento 
será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

5.8 A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da convenção coletiva de trabalho do Sindicato dos 
Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Paraná podendo a CONTRATANTE solicitar 
a qualquer tempo a comprovação do cumprimento das mesmas, sujeito a retenção de pagamento caso não seja 
comprovado. 

5.9 A redução do efetivo de empregados da CONTRATADA, a pedido do Sistema Fiep, em decorrência de feriados 
ou recessos que ocorrerem nos postos de trabalho, desde que cientificados previamente à CONTRATADA, com 
prazo mínimo de 05 (cinco) dias úteis, serão descontados da fatura mensal. 

5.10 Sem prejuízo das sanções cabíveis, o pagamento será retido ou glosado, quando a empresa contratada não 
produzir os resultados, deixar de executar ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; 

5.11 Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 
5.12 Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação; 
5.13 Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, 

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias, como viagens, hospedagem e alimentação. 
5.14 Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006, deverão 

apresentar, anexa a cada Nota Fiscal de Prestação de Serviço, declaração devidamente assinada pelo 
representante legal (declaração do antigo Simples Federal, alterada sua base legal). 

5.15 Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura respectiva. 
5.16 IRRF: retenção de 1% sobre o total da Nota Fiscal, conforme Decreto nº 3000, RIR/99, art. 649 e IN SRF nº 34/89; 
5.17 PIS/COFINS/CSLL: retenção de 4,65% sobre o total da Nota Fiscal, conforme IN SRF 459, de 18/10/2004, art. 1º, 

§ 2º, I; 
5.18 INSS: retenção de 11%, conforme IN 03/2005 – Lei 9711/98, art. 145; 
5.19 ISS: retenção conforme determinado na Lei Complementar 116/2003, atentando para a alíquota vigente em cada 

município onde os serviços serão prestados. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO CONTRATUAL 
6.1 Poderá ocorrer a rescisão contratual, sem ocorrência das hipóteses listadas nas alíneas 6.2 do edital, pelo advento 

de ocorrência superveniente que motive a rescisão, mediante a notificação prévia da CONTRATADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos. 

6.2 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo Sistema Fiep, independentemente de interpelação 
ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

6.3 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 
6.4 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou extrajudicial ou 

suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 
6.5 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 
6.6 Dissolução da empresa contratada; 
6.7 A lentidão do seu cumprimento, levando o Sistema Fiep a comprovar a impossibilidade da prestação do objeto, 

nos prazos estipulados; 
6.8 O atraso injustificado no início da prestação do serviço; 
6.9 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao Sistema Fiep; 
6.10 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no contrato ou 
pela Fiscalização do Sistema Fiep; 

6.11 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, assim como as de seus superiores; 

6.12 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato; 
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6.13 A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital. 
6.14 Nas hipóteses das alíneas “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.5”, “16.1.6”, “16.1.7”, “16.1.8”, “16.1.10” e “16.1.11” do 

preambulo do Edital, a parte  inadimplente  será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos 
decorrentes da rescisão. 

6.15 A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos do 
SESI/SENAI e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação das sanções 
previstas no item 16 deste edital que rege este contrato, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

6.16 Ocorrida a rescisão, a CONTRATADA será paga pelos serviços realmente prestados, ressalvado ao S Sistema 
Fiep o direito de ser indenizado por eventuais perdas e danos. 

6.17 Ocorrida a rescisão após o pagamento da CONTRATADA e não concluído o trabalho, este ressarcirá ao Sistema 
Fiep o montante proporcional à parte inexecutada, garantidos os direitos previstos na cláusula sétima. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES 
7.1 A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes 

penalidades: multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema Fiep por 
prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas: 

7.2 Em caso do descumprimento do prazo de execução, aplicação de multa de 2% (dois por cento) e juros de 0,03% 
ao dia de atraso sobre o valor dos serviços e ensejando, a critério do CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

7.3 Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5%, sobre a porção inadimplida e ensejando, a critério 
da CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

7.4 Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% do valor do contrato e ensejando, a critério da 
CONTRATANTE, a rescisão contratual. 

7.5 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 
7.6 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir de 

sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão contratual, a critério da 
Contratante. 

7.7 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 
caso não haja pagamento espontâneo. 

7.8 As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 
7.9 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o CONTRATANTE 
poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI/SENAI. 

7.10 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da intimação 
do ato. 

 
CLAUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA REPACTUAÇÃO 

8.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 
mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos 
do SESI/SENAI. 

8.2 Será admitida a repactuação contratual, com a demonstração analítica da variação dos componentes dos custos 
do contrato, devidamente justificada, através da planilha prevista no orçamento básico e proposta, onde conste 
inserida mão-de-obra e demais insumos inerentes à atividade contratada. 

8.3 No caso da primeira repactuação do contrato, será observado o intervalo mínimo de um ano, contados da data 
do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, considera-se como data do orçamento a data do acordo, 
convenção coletiva, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à época da 
apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não 
previstos originariamente.  

8.4 Serão admitidas repactuações do contrato subsequentes à primeira repactuação, desde que respeitado o prazo 
mínimo de 01(um) ano, a partir da data da última repactuação.  
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8.5 Será admitida uma única repactuação no intervalo mínimo de um ano. 
8.6 A repactuação de que trata o presente item poderá contemplar todos os componentes de custo do contrato que 

tenham sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente justificada.  
8.7 O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da 
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do enceramento da vigência do contrato, caso não 
haja prorrogação. 

8.8 Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a 
preclusão do direito à repactuação.  

8.9 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando 
se tronarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 
coletiva. 

8.10 Será observado, como índice de reajuste, para a base salarial: o acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo 
de trabalho ou equivalente; para os insumos e horas eventuais: o INPC acumulado e proporcional à data da 
assinatura do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA: DA SUBCONTRATAÇÃO 
9.1 É vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços. 
9.2 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório 

ou a empresa proibida de contratar com o Sistema Fiep. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DO GESTOR DO CONTRATO 
10.1 As partes designam, neste ato, o Sr(a). (nome do responsável do Sistema Fiep) e o Sr(a). (nome do responsável 

da empresa pelo serviço) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e da CONTRATADO, 
respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato e manterão, 
entre si, relacionamento direto. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO SIGILO 

11.1 Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a 
CONTRATADA, seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou 
indireta do presente contrato, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a 
impedir que terceiros venham a ter acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, 
obrigação esta que perdurará durante toda a vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou 
rescisão, sob pena de sofrer sanções civis e penais cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

11.2 A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo 
deles o comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos que 
tenham efetiva necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa execução 
dos serviços objeto do presente contrato. 

 
CLÁSULA DECIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao Sistema 

Fiep, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 
CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

12.2 A CONTRATADA autoriza o uso, pelo Sistema Fiep, do material que produzir, por período indeterminado. 
12.3 A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo Sistema Fiep, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 
12.4 Ao Sistema Fiep cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não 

podendo, porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 
12.5 Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do Sistema Fiep para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS   
13.1 As Partes declaram que  eventuais  dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 

do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da 
finalidade a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e 
segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO 

14.1 Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba, Paraná, para 
dirimir dúvidas oriundas da aplicação deste Contrato, as quais não tenham sido resolvidas em comum acordo. 

 
E por estarem assim justos e acertados, os contratantes assinam este documento, em suas 03 (três) vias de igual teor 
e forma, todas extraídas para um mesmo fim, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo 
assistiram e acharam conforme. 
 

 
 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do Sistema Fiep Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE 
TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO SISTEMA FIEP 

 

ILMO.SR. 
Presidente da Comissão de Licitação  
Sesi/Senai 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ____________________, por 
meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de Identidade 
n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao presente Edital, 
declara: 
a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 12.846/2013 
e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri-las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento 
pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  
a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 
disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 
b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma de 
trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em discriminação 
de raça ou gênero. 
b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em qualquer 
trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 
c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do Sistema 
Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do referido 
código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e terceiros 
contratados. 
 
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 
 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 20XX. 
 

Atenciosamente 
 
 

______________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VI – PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Objeto: 
Prestação de serviços de 

Vigilante 
Escala:   

Descrição do posto:   

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)   

Salário Normativo da Categoria Profissional    

CCT ou Sentença Normativa em DC, Nº do registro no MTE    

Data base da categoria (dia/mês/ano)   

Regime de tributação   

  

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

          

1 Composição da remuneração  
Quantidad

e 
 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A Salário Base  0  R$-     R$ -    

B Adicional de Periculosidade 0  R$-     R$ -    

C Gratificação de Função 0  R$-     R$ -    

D Adicional Noturno  0  R$-     R$-    

E Intervalo Intrajornada 0  R$-     R$-    

F Outros adicionais (Especificar) 0  R$-     R$ -    

G Reflexo D.S.R 0  R$-     R$-    

TOTAL DO MÓDULO 1    R$ -    

  

MÓDULO 2: ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS 
2.
1 

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de férias 
Quantidad

e 
 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A 13º (décimo terceiro) Salário 0    R$ -    

B Férias e Adicional de Férias 0    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1 0    R$ -    

  
2.
2 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) e outras contribuições. 

Percentual 
 Valor 
base  

Valor 
(R$)  

A INSS 20,0%    R$ -    

B Salário Educação 2,5%    R$ -    

C SAT (1%, para risco leve, de 2% para risco médio, e de 3% de risco grave) 0,0%    R$ -    

D SESC ou SESI 1,5%    R$ -    

E SENAI - SENAC 1,0%    R$ -    

F SEBRAE 0,6%    R$ -    

G INCRA 0,2%    R$ -    

H FGTS  8,0%    R$ -    
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TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2 33,8%    R$ -    

  
2.
3 

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários 
Quantidad

e 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Transporte  44  R$-     R$ -    

B Auxílio-Refeição / Alimentação   22  R$-     R$ -    

C Assistência Médica e Familiar 1  R$-     R$ -    

D Seguro de Vida 1  R$-     R$ -    

E Reciclagem 1  R$-     R$ -    

F Fundo de Formação Profissional 1  R$-     R$ -    

G Seg. e Medicina do Trabalho 1  R$-     R$ -    

H Outros  (Especificar) 0    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3      R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 2    R$ -    

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO 

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Aviso Prévio Indenizado 0%    R$-    

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado 0%    R$ -    

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado 0%    R$ -    

D Aviso Prévio Trabalhado 0%    R$ -    

E Incidência de GPS, FGTS e outras contribuições sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0%    R$ -    

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0%    R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 3    R$ -    

  

MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 
4.
1 

Submódulo 4.1 - Substituto nas Ausências Legais Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Substituto na cobertura de Férias 0%    R$ -    

B Substituto na cobertura de Ausências Legais 0%    R$ -    

C Substituto na cobertura de Licença-Paternidade 0%    R$ -    

D Substituto na cobertura de Ausência por acidente de trabalho 0%    R$ -    

E Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade 0%    R$ -    

F Substituto na cobertura de Outras ausências (especificar) 0%    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 0%    R$ -    

  
4.
2 

Submódulo 4.2 - Custo de Reposição do Profissional Ausente Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Substituto nas Ausências Legais 0%    R$ -    

B Substituto na Intrajornada 0%    R$ -    

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2 0%    R$ -    
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  TOTAL DO MÓDULO 4    R$ -    

  

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS 

5 Insumos Diversos 
Quantidad

e 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Uniformes 0  R$-     R$ -    

B Acessórios 0  R$-     R$ -    

C armamento e munição 0  R$-     R$ -    

D Outros (Especificar)      R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 5    R$ -    

  

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 
6.
1 

Custos Indiretos e Lucro Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A Custos Indiretos 0%    R$ -    

B Lucro (CSLL / IRPJ) 0%    R$ -    

  TOTAL CUSTOS INDIRETOS E LUCRO 0%    R$ -    

  
6.
2 

Tributos  Percentual 
 Valor 
Base  

Valor 
(R$)  

A PIS 0%    R$ -    

B COFINS 0%    R$ -    

C ISS 0%    R$ -    

  TOTAL TRIBUTOS 0%    R$ -    

TOTAL DO MÓDULO 6 0%    R$ -    

a) Tributos % = T 0%    
b)  Total dos módulos 1, 2, 3, 4 e 5 + Custos indiretos + lucro) = Po    R$ -    

c) Po / (1-T) = P1(Faturamento)    R$ -    

d) Valor dos tributos = P1 - Po    R$ -    

  

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (Valor por empregado)    
Valor 
(R$)  

A  Módulo 1 - Composição da Remuneração     R$ -    

B  Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários    R$ -    

C  Módulo 3 - Provisão para Rescisão    R$ -    

D  Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente    R$ -    

E  Módulo 5 - Insumos Diversos    R$ -    

Subtotal (A + B + C + D + E)    R$ -    

F Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro    R$ -    

VALOR  TOTAL POR POSTO    R$ -    
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Observações: 

1) A Proponente deverá informar os valores e percentuais de forma correta 
2) A proponente deverá considerar a forma de tributação adotada no exercício vigente (lucro real, lucro presumido ou 

optante pelo SIMPLES);  
3) Proibe-se a alteração ou exclusão de linhas/ colunas nas planilhas de formação de preços, caso não possua 

valores a ser informado na respectiva linha a proponente deverá mantê-la zerada. Permite-se incluir linhas desde 
que os itens estejam previstos em Convenção Coletiva da Categoria - CCT.    

4) Para os itens previstos em CCT, os valores devem ser apresentados fielmente conforme estipulado na mesma. 
Para os demais itens ficam sob gestão de cada participante.  

5) Para os valores referentes ao vale transporte, a licitante deverá utilizar o valor baseado no preço da passagem 
estabelecido em decreto municipal. Este valor deverá ser insuficiente para arcar com as despesas de transporte 
do colaborador.  

6) Deverão ser entregues as planilhas em arquivo de Excel, por tipo de posto e municipio atendido. Deverá ser 
apresentada a memória de cálculo para a composição dos custos. Para fins de cálculo deverá ser considerado a 
quantidade de 15,21 dias (365/12/2) e 30,42 dias (365/12).  

7) A licitante deverá preencher o % do SAT (item "c" do submódulo 2.2 da planilha de custos) a ser comprovado 
mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo. SAT= RAT (3% 8011-1/01 Atividades de 
vigilância e segurança) x FAP  

8) Para os postos que possuam mais de um colaborador, multiplicar o VALOR TOTAL POR EMPREGADO, pelo 
numero de colaboradores para o posto. Ex: 01 posto 12x36, multiplicar por 02.   

9) Os postos Diurnos correspondem do horario das 05h00 até as 22h00, não incidindo adicionais noturnos para estes 
postos.   

10) Os valores propostos serão registrados por um periodo de 12 meses.   
11) Os percentuais referentes ao ISS devem ser alterados de acordo com a aliquota vigente em cada municipio onde 

houver os serviços serão prestados. 
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ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Atesto para os devidos fins, que a empresa......................................................................................... por intermédio 
de seu profissional qualificado, Sr. ...................................................................................., vistoriou as instalações do 
SISTEMA FIEP, tendo conhecimento de todas as informações e condições locais de cada Unidade onde será 
prestado o serviço, para o cumprimento integral das obrigações referente ao edital de licitação Pregão Presencial nº. 
_______/____, cujo objeto trata da PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA UNIDADES 
DO SISTEMA FIEP DA REGIÃO CAMPOS GERAIS (Guarapuava, Irati, Ponta Grossa, Telêmaco Borba).  
Ainda, assumo total RESPONSABILIDADE por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação do local da 
prestação dos serviços, estando ciente de que não será possível eximir-se das obrigações assumidas, sejam de 
natureza técnica e/ou financeira, alegando desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente no local. 
 

UNIDADE ENTIDADE 

LOCALIZAÇÃO NOME, CARGO E 
ASSINATURA DO 
REPRESENTANTE 
DO SISTEMA FIEP 

CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO 

GUARAPUAVA  SESI/SENAI Guarapuava 85.015-340 Batel 
Rua Coronel 

Lustosa, 1736 
 

PONTA 
GROSSA  

SESI Ponta Grossa 84.051-410 Ronda 

Rua João 
Manoel dos 

Santos Ribas, 
405 

 

PONTA 
GROSSA  

SENAI Ponta Grossa 84.050-000 Vila Estrela 

Rua Dr. 
Joaquim de 

Paula Xavier, 
1050 

 

IRATI  SESI/SENAI Irati 84.500-000 Centro 
Rua Coronel 

Emilio Gomes, 
3 

 

TELÊMACO 
BORBA  

SESI/SENAI 
Telêmaco 

Borba 
84.261-560 Centro 

Av. Presidente 
Kennedy, 66 - 
Bairro: Centro 

- CEP: 
84.261-400 

 

 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 20__. 
 

Atenciosamente, 
 
 

_________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL ou PROCURADOR DA LICITANTE. IMPORTANTE: Este documento deverá ser 
impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido, assinado por seu REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR constituído por 
instrumento de mandato para tal função. Havendo a necessidade os atestados poderão ser apresentados individualmente para cada Unidade. 
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ANEXO VIII - MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCALIDADES 
 
Atesto para os devidos fins, que a empresa................................................................................................. por 
intermédio de seu profissional qualificado, Sr. ........................................................................., detém do conhecimento 
de todas as informações e condições locais de cada Unidade, para o cumprimento integral das obrigações referente 
ao edital de licitação Pregão Eletrônico nº. _______/____, cujo objeto trata da PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE 
VIGILÂNCIA DESARMADA PARA UNIDADES DO SISTEMA FIEP DA REGIÃO CAMPOS GERAIS (Guarapuava, 
Irati, Ponta Grossa, Telêmaco Borba). 
Ainda, assumo total RESPONSABILIDADE por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação do local da 
prestação dos serviços, estando ciente de que não será possível eximir-se das obrigações assumidas, sejam de 
natureza técnica e/ou financeira, alegando desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente no local. 

 

UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO 

CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO 
GUARAPUAVA  SESI/SENAI Guarapuava 85.015-340 Batel Rua Coronel Lustosa, 1736 

PONTA 
GROSSA  

SESI Ponta Grossa 84.051-410 Ronda Rua João Manoel dos Santos Ribas, 405 

PONTA 
GROSSA  

SENAI Ponta Grossa 84.050-000 Vila Estrela Rua Dr. Joaquim de Paula Xavier, 1050 

IRATI  SESI/SENAI Irati 84.500-000 Centro Rua Coronel Emilio Gomes, 3 

TELÊMACO 
BORBA  

SESI/SENAI 
Telêmaco 

Borba 
84.261-560 Centro Rua Vital Negreiros, 225 

 
 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 
 

Atenciosamente, 
 
 

_________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL ou PROCURADOR DA LICITANTE. IMPORTANTE: Este 

documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido, assinado por seu REPRESENTANTE 
LEGAL ou PROCURADOR constituído por instrumento de mandato para tal função. 
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ANEXO IX – MODELO DE CRACHÁ 

 

             Frente:                             Verso: 

Cargo 

Nome 

 
 

FOTO 

Logo da empresa 

Admissão 

Lotação 

Identidade 

Nome completo 
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ANEXO X – ENDEREÇOS DAS UNIDADES/POSTOS 
 

ENDEREÇOS REGIONAL CAMPOS GERAIS 
 

UNIDADE ENTIDADE 
LOCALIZAÇÃO 

CNPJ I.E 
CIDADE CEP BAIRRO ENDEREÇO 

GUARAPUAVA  SESI/SENAI Guarapuava 85.015-340 Batel 
Rua Coronel 

Lustosa, 1736 
03.802.018/0024-91 Isento 

PONTA 
GROSSA  

SESI 
Ponta 

Grossa 
84.051-410 Ronda 

Rua João 
Manoel dos 

Santos Ribas, 
405 

03.802.018/0006-00 Isento 

PONTA 
GROSSA  

SENAI 
Ponta 

Grossa 
84.050-000 

Vila 
Estrela 

Rua Dr. 
Joaquim de 

Paula Xavier, 
1050 

03.776.284/ 0010-
91 

Isento 

IRATI  SESI/SENAI Irati 84.500-000 Centro 
Rua Coronel 

Emilio 
Gomes, 3 

03.802.018/0009-52 Isento 

TELÊMACO 
BORBA  

SESI/SENAI 
Telêmaco 

Borba 
84.261-560 Centro 

Rua Vital 
Negreiros, 

225 
03.802.018/0007-90 Isento 
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ANEXO XI – MINUTA CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 
 

Contrato para recebimento e divulgação de informações confidenciais nº  

_______/_________ 

 
 
 
 

 
Pelo presente Acordo de Confidencialidade e de Sigilo de Informações e na melhor forma de direito, de um lado 
Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, 
Departamento Regional do Paraná e o Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná, doravante 
simplesmente denominados SISTEMA FIEP, de outro lado,, e de outro lado, o [RAZÃO SOCIAL FORNECEDOR], 
ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE [NOME DO MUNICÍPIO], ESTADO DE [NOME DO ESTADO], NA [ENDEREÇO 
E CEP], INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº [NÚMERO DO CNPJ DO CLIENTE], DORAVANTE DENOMINADA 
SIMPLESMENTE CONTRATADA., sendo que a CONTRATANTE e CONTRATADA serão doravante mencionados 
algumas vezes individualmente como uma “Parte” e conjuntamente como as “Partes”.   
 

i. As Partes possuem informações confidenciais conforme definido na Clausula Primeira, abaixo. 
ii. Para que cada parte possa avaliar seu interesse em participar em um futuro relacionamento empresarial, torna-

se necessário que as partes revelem, uma à outra, certas informações confidenciais. 
iii. As partes desejam assim revelar tais informações de acordo com os termos e condições deste contrato. 

 
 
Assim, visando regular e proteger a troca de Informações Confidenciais entre as partes, resolvem elas assinar o 
presente Acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as informações 
confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte, incluindo, sem limitações, (a) os softwares das 
partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou informações que 
digam respeito a eles, incluindo quaisquer segredos empresariais relacionados a qualquer um dos itens precedentes; 
(b) planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; informações financeiras não 
publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos humanos, pesquisa, desenvolvimento 
ou know-how; (c) qualquer informação que deva, por boa razão, ser reconhecida pela Parte Receptora como sendo 
confidencial ou de propriedade privada; ou (d) qualquer informação designada ou assinalada pela Parte emissora por 
escrito, como sendo confidencial, ou de forma verbal, quando de sua emissão, porém devidamente confirmada por 
escrito à Parte Receptora dentro de 10 (dez) dias após sua emissão. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que possuem direito de revelar suas Informações confidenciais, uma à 
outra, desde que não violem direitos de terceiros. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: As Informações Confidenciais reveladas à Parte receptora deverão ser guardadas em 
segredo pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos do contratado, 
sem a devida autorização da Parte emissora.  
 
CLÁUSULA QUARTA: As obrigações e deveres especificados pela cláusula terceira deste instrumento não se 
aplicam às informações que: 
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(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem recebidas pela 
Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornarem-se de domínio público ou 
disponíveis de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um 
empregado ou agente da Parte receptora;  

 
(b) estejam de posse da Parte receptora, sem quebra de quaisquer obrigações aqui discriminadas perante a Parte 

emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora; 
 
(c) sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente por meio de terceiros, exceto se a Parte receptora tiver 

conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a Parte 
emissora, para manter segredo com respeito a tais informações;  

 
(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte emissora; 
 
(e) tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo. 
 
CLÁUSULA QUINTA: Não obstante o disposto na cláusula terceira deste instrumento, as Informações Confidenciais 
poderão ser reveladas por uma Parte receptora: 
 
 
(a) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações 

relacionadas a suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados a 
guardar tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as 
obrigações da Parte receptora conforme os termos deste Contrato;  

 
(b) na forma da lei, mediante solicitação judicial ou em processo administrativo, contanto que a Parte receptora 

notifique a Parte emissora antes de tal revelação de modo a permitir que a Parte emissora apresente objeções 
ou procure amparo legal para impedir ou limitar o âmbito de tal revelação;  

 
CLÁUSULA SEXTA: Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações Confidenciais à 
Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações Confidenciais, bem como destruir 
quaisquer anotações, memorandos ou outros documentos referentes às Informações Confidenciais, e fornecer uma 
declaração à Parte Reveladora, assinada por seu representante legal, certificando ao mesmo que tais documentos 
foram destruídos. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: Este Contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a 
qualquer uma das Partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer outro 
direito. 
 
CLÁUSULA OITAVA: Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e permanecerá vigente pelo prazo 
de duração do contrato de prestação de serviços vinculado. Não obstante, as obrigações de confidencialidade e sigilo, 
previstas pela cláusula terceira supra, permanecerão em vigor pelo prazo de dois (02) anos após a rescisão ou término 
deste contrato. 
 
CLÁUSULA NONA: Pelo presente, nenhuma das partes apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, com 
respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente quanto a sua precisão, performance e 
totalidade. A Parte Reveladora não assume, ainda, qualquer responsabilidade perante a Receptora ou qualquer outra 
pessoa pelo resultado do uso das Informações Confidenciais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações 
decorrentes do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A tolerância, por uma das partes, no que tange ao descumprimento, pela outra 
parte, de qualquer obrigação inserida neste Contrato, em especial, mas não se limitando à não aplicação de 
penalidades, não caracterizará novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade 
estabelecidas neste instrumento importará em responsabilidade da Parte infratora, por ação ou omissão, pagamento 
ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, sem prejuízo 
das sanções civis e criminais que poderão ser apuradas em processo judicial. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não cria qualquer tipo de joint venture, franquia, associação, filial ou 
relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou expressamente, 
que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente estabelecida entre elas 
por força contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato será regido pelas leis brasileiras.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes com 
respeito ao tema deste instrumento, substituindo todas as representações e entendimentos anteriores, tanto verbais 
quanto por escritos. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de aditamento por escrito, 
por mútuo acordo de ambas as Partes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da Curitiba – 
Paraná para a solução das questões derivadas deste instrumento. 
 
E por estarem justas e acordadas, celebram as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo. 
 
 

 
 

Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do Sistema Fiep Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
Nome: 
CPF: 

 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO XII – MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR ASSINATURA 
DIGITAL/ELETRÔNICA DE CONTRATOS DE DESPESA DO SISTEMA FIEP 

 
Dos Conceitos 
 
I. A Assinatura Eletrônica utiliza-se de evidências para comprovar o ato de assinar o documento. O procedimento é 

feito em tela utilizando a grafia da assinatura através do uso do mouse, caneta touch ou o próprio dedo do assinante. 
A comprovação é realizada automaticamente com base na data e hora da assinatura, a geolocalização e o endereço 
de IP do dispositivo eletrônico (computador, notebook, tablet, smartphone) do assinante. Qualquer pessoa poderá 
ver que o documento foi assinado eletronicamente, quem o assinou e as respectivas evidências. 

II. A Assinatura Digital é realizada com uso do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil representado pelo token de validação via e-CPF ou e-CNPJ.  

 
 

Da Aplicação 
 

III. O Sistema FIEP utiliza o portal de assinaturas  localizado no endereço eletrônico 
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br. 

IV. Se optado pela assinatura digital os signatários do contrato, informados no ANEXO XX deverão: 
 fazer cadastro no portal de assinaturas do Sistema FIEP e possuírem certificado digital válido, para 

que consigam assinar digitalmente. No portal de assinaturas, os signatários devem seguir o passo-a-
passo para a realização do cadastro e de posse do certificado digital válido, assinarem o documento; 

 o(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato em 
nome da CONTRATADA e a testemunha deverão possuir e-CPF. A assinatura através do e-CNPJ da 
CONTRATADA será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 
indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa; 

 as medições e demais documentos necessários ao processo de pagamento, serão assinados 
digitalmente pelo sócio administrador ou procurador com poderes específicos para tal ou ainda pelo 
responsável técnico, indicado como fiscal, mediante uso do e-CPF. 

 Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes do 
documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

 O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na íntegra do 
referido documento e posterior assinatura. 

V. Se optado pela assinatura eletrônica os signatários do contrato, informados no ANEXO XX deverão: 
 Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes do 

documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 
 Neste procedimento não é necessário realizar cadastro prévio no Portal de Assinaturas do Sistema 

Fiep. Basta que o signatário clique diretamente no link “Assinar documento” que será enviado via e-
mail. 

 O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na íntegra do 
referido documento. 

 Após ler o conteúdo do documento, o signatário deve clicar no botão “Assinar”, localizado na área 
central inferior desta mesma página. A ação de assinar eletronicamente o documento é efetivada. 

 Caso o signatário clique novamente no link para efetivar a assinatura, o Portal de Assinaturas 
apresentará mensagem na parte superior central da tela informando a mensagem “Documento já 
assinado”, além de apresentar em tela um resumo das ações realizadas, como nome de quem enviou 
o documento para assinatura, o nome do signatário que o assinou, a data e horário em que a 
assinatura ocorreu e o status do documento. É possível clicar no botão “baixar” para ter a visualização 
completa do protocolo de assinaturas.  

VI. O Sistema FIEP fará upload do(s) documento(s) a ser(em) assinado(s) para o site do portal de assinaturas. Os 
signatários indicados no ANEXO XX serão notificados pelo e-mail no-reply@portaldeassinaturas.com.br de que há 
documento aguardando assinatura.  
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VII. As assinaturas digital e eletrônica podem ser utilizadas em um mesmo documento. Isto acontece a partir da ciência 
que o Sistema Fiep possui sobre o tipo de assinatura a ser realizado, conforme ANEXO XX. 

VIII. O signatário deverá verificar o documento e assiná-lo digitalmente ou eletronicamente. Após assinatura o documento 
será direcionado automaticamente para o próximo signatário ou para o Sistema FIEP como concluído.  

IX. Ambos os procedimentos de assinatura são juridicamente válidos, considerando a aceitabilidade entre 
CONTRATANTE e CONTRATADA. 

X. Todas as assinaturas realizadas no Portal são criptografadas, protegendo todas as suas informações e garantindo 
que os seus documentos não sejam alterados. 

XI. É possível compartilhar com qualquer interessado o status e/ou histórico de assinaturas do documento através da 
divulgação do “Código para verificação”, descrito no protocolo de assinaturas, através do link 
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador. 
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ANEXO XIII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ASSINATURA 
DE DOCUMENTOS E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 
Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 
____________________, estabelecida em __________________________, presta com exatidão todas as informações 
necessárias com guarda e sigilo na utilização da assinatura eletrônica ou digital, não contestando qualquer hipótese de 
alegação indevida das assinaturas, indicando abaixo os responsáveis por cada ação. 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TERMOS ADITIVOS / NOTIFICAÇÕES 
Sócio(s) Administrador(es) ou Procurador(es) (detentor de poderes para firmar contrato em nome da 
adjudicatária): 
Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 
(    ) e-CPF 
(   ) Assinatura Eletrônica 

Nome completo CPF E-mail  Tipo de Assinatura 
(    ) e-CNPJ 
(    ) e-CPF 
(    ) Assinatura Eletrônica 

Testemunha (responsável pela assinatura do contrato): 
Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 
(    ) e-CPF 
(    ) Assinatura Eletrônica 

MEDIÇÕES (somente para os casos de prestação de serviços) 
Responsável pelo envio e assinatura de toda documentação referente a pagamento: 
Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 
(    ) e-CPF 
(    ) Assinatura Eletrônica 

 
 

______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

___________________________________________________ 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 


