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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR, adiante designado simplesmente SESI, com sede na Avenida Cândido de 

Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONVITE, do tipo MENOR 

PREÇO, 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, 24/02/2006 e 01/07/2011, e com observância às 

condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços descritos no ANEXO I. 

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

2.1. A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelopes fechados e 

separados, no endereço, data e horário especificados no ANEXO II, onde será realizada a abertura pública 

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI. 

2.2. Após o horário estabelecido no ANEXO II, não mais será permitida a entrada de interessados em participar da 

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

2.3. O SESI não se responsabilizará por envelopes que, remetidos pela via postal ou entregues em locais diferentes 

dos referidos no (subitem 2.1), indicados no ANEXO II, não forem recebidos até a data e horário estabelecidos. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste certame, as empresas do ramo pertinente ao objeto e que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

3.2. No dia da sessão de abertura, NÃO DEVENDO SER INSERIDOS EM NENHUM DOS ENVELOPES, sob pena 

de aplicação do item 3.3 deste Edital, o representante da proponente deverá se apresentar para registro, 

munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

b) Procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes para rubricar os 

documentos das demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, 

receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, 

acordar, transigir e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, por escrito ou 

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

d) 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. 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício.  

3.3. A não apresentação da documentação relacionada no item 3.2 acima, a incorreção do documento ou a 

ausência do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da 

proponente. Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4. A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4, deste 
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preâmbulo e item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, a 

Comissão de Licitações do SESI deverá autenticar o documento apresentado pela proponente, no dia da 

sessão de abertura dos envelopes, mediante a apresentação obrigatória do documento original. Neste caso, a 

autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5. Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

3.5.1 Empresas em estado de falência, em processo de concurso de credores, de dissolução ou liquidação; 

3.5.2 Empresa em recuperação judicial, deverão apresentar o Plano de Recuperação acolhido pelo poder 

Judiciário.  

3.5.3 Empresas que tenham sido declaradas inidôneas ou com suspensão do direito de contratar ou licitar 

com o SISTEMA FIEP. 

3.5.4 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.     

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. O envelope contendo os documentos de habilitação deverá ser apresentado no local, dia e hora, indicados no 

ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte 

inscrição (sugestão): 

ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONVITE N° XXX/20XX. 

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

4.2. A proponente deverá apresentar, neste envelope, os documentos abaixo citados: 

a) Carta (ANEXO III) endereçada à Comissão de Licitação do SESI, redigida obrigatoriamente em papel 

timbrado ou com carimbo oficial do CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por instrumento 

de mandato para tal função; 

b) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO IV, obrigatoriamente em papel timbrado da 

empresa ou com carimbo contendo o CNPJ, assinada por representante legal ou constituído por 

instrumento de mandato para tal função; 

c) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, contemplando atividades 

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

d) 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. 

e) Certidão Negativa Estadual. Caso a proponente seja inscrita na Fazenda Estadual, esta deverá 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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contemplar também o ICMS; 

f) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

g) Para empresas sediadas em Brasília, DF, Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento do 

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos no item 4.2 “e” e “f”; 

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas - CNDT; 

j) 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; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

l) 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. 

m) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

n) No caso de empresa estrangeira, a participação é permitida desde que apresente autorização oficial de 

seu funcionamento no Brasil, dada e passada pelo Ministério de Estado do Desenvolvimento Indústria e 

Comércio Exterior. As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 

atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos 

equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo 

ter representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa 

ou judicialmente; 

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 XIV; 

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

4.3. 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.  

4.4. Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital 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 “d”. 

4.5. A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas 

no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente.   

 

5. PROPOSTA DE PREÇOS 

5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada no local, dia e hora, indicados no ANEXO II deste Edital, em 

envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal externa a seguinte inscrição (sugestão): 

 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
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CONVITE N° XXX/20XX. 
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: XX/XX/XXXX – XX:XX horas. 
 
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE E E-MAIL PARA CONTATO: 

 

5.2. A proposta deverá ser apresentada em língua portuguesa, obrigatoriamente em papel timbrado da empresa 

proponente ou com carimbo contendo o CNPJ, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal ou constituído por instrumento de mandato para tal função, contendo as 

seguintes informações: 

a) Especificação do(s) objeto(s) com descrição detalhada das características, conforme exigido no ANEXO I; 

b) Proposta de preços discriminada e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

c) Cronograma Físico-Financeiro e demais exigências complementares, nos termos do ANEXO II; 

d) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

5.3. 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(s) ao alcance da realização do objeto do certame. 

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

apresentação. 

5.5. 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, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-os de forma integral e 

irretratável. 

5.6. A análise e o julgamento das propostas serão realizados posteriormente pela Comissão de Licitações do SESI 

e por técnicos designados para tal fim. 

5.7. 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, excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de planilhas”.   

5.8. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pelo 

SESI, ou 

b) valor orçado pelo SESI. 

5.9. Os  valores para cada um dos itens das propostas apresentadas,  serão analisados  tomando-se por  base os 

valores constantes das planilhas que estão junto aos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, disponíveis no 

site do SESI. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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5.10. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I deste 

edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

6. PROCEDIMENTOS DO CONVITE 

6.1. Abertos os envelopes de Nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, os documentos ali contidos serão 

examinados e rubricados pelos participantes presentes e pela Comissão de Licitação do SESI, assim como os 

envelopes de N° 02 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas habilitadas. 

6.2. A Comissão de Licitação 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. 

6.3. Às empresas inabilitadas, serão devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, 

mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

6.4. A Comissão de Licitações, após o recebimento, abertura, exame da documentação e registro em Ata, poderá 

suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, 

podendo marcar na oportunidade data e horário para nova reunião, ocasião em que serão proclamados os 

habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

6.5. O não comparecimento de qualquer dos licitantes à nova reunião marcada, não impedirá que ela se realize, 

não cabendo ao ausente o direito a reclamação de qualquer natureza. 

6.6. Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI, será facultado à 

Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 02, contendo 

PROPOSTAS COMERCIAIS, classificando os proponentes pela ordem crescente dos menores preços, e só 

então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, iniciando com o do 

proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

7.1. Será considerada vencedora a proposta que atender às exigências deste edital e atender ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

7.2. A Comissão de Licitações do SESI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando 

das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de portfolios, prospectos, 

amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da definição do julgamento deste 

certame. 

7.3. O empate, entre dois ou mais proponentes somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as 

propostas escritas. Havendo propostas economicamente vantajosas e que estejam em equivalência de 

condições, o SESI procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão pública. 

7.4. Será admitido apenas 01 (um) proponente vencedor para o objeto licitado, atendendo-se ao critério de 

julgamento estipulado no ANEXO II. 

7.5. 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 e nem firam os direitos dos demais proponentes. 
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8. RECURSOS 

8.1. Do julgamento caberá recurso na forma definida por este Edital e nos termos do disposto no Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

8.2. Havendo impugnações, serão consignadas em ata de abertura de propostas e após o resultado caberão os 

recursos, por escrito, no prazo de 02 (dois) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente de 

Licitações do SESI, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

8.3. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis. 

8.4. Os recursos serão julgados no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da data final para sua interposição, 

por autoridade competente. 

8.5. O recurso deve ser apresentado em papel timbrado da empresa, redigidos em português, sem rasuras, 

fundamentados e assinados por representante legal, observados os prazos legais. 

 

9. ADJUDICAÇÃO 

9.1. O resultado deste certame será publicado no site www.fiepr.org.br/licitacao/html e oficiado às Empresas 

participantes através dos endereços de e-mails informados pelas proponentes. 

 

10. PAGAMENTO 

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

do objeto a prestação de serviço(s), mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura correspondente e após a 

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SESI. 

10.2. Fica expressamente vedada ao vencedor da licitação, a negociação de faturas ou títulos de crédito decorrentes 

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

10.3. O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SESI, conforme dados constantes do 

ANEXO II. 

10.4. A aprovação do(s) objeto(s) licitado dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de 

conferência, sendo que a assinatura do comprovante da conclusão do(s) objeto(s) licitado não implica na sua 

aprovação. 

 

11. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

11.1. Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a prestação de serviço(s). 

 

12. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

12.1. O SESI formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

12.2. A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceitá-lo, dentro de 05 (cinco) dias 

úteis contados da data de recebimento da notificação, sem justificativa por escrito, ou com justificativa não 

aceita, sujeitará está às penalidades previstas no item 16 deste Edital. 

12.3. Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

12.4. A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da CONTRATADA e da prévia autorização 

pelo SESI, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

12.5. É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento 

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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13. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

13.1. 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.  

13.2. 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, 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 instrumento contratual, sempre mediante a lavratura de Termo 

Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI do 

valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

13.2.1. A assinatura do Contrato implica a concordância da CONTRATADA com a adequação de todos os 

projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais 

alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e 

estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) 

do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013, computando-se esse 

percentual para verificação do limite previsto no item 14.2. 

13.2.2. Pequenas variações de quantitativas, ou seja, aquelas que não ultrapassarem a 2% (dois por cento), 

relativos a erros ou omissões no orçamento, constatados após a assinatura do contrato, não serão objeto de 

emissão de aditivos de acréscimos ou supressões. 

 

14. RESCISÃO CONTRATUAL 

14.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI, independentemente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

15.1.1 Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos; 

15.1.2 Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA; 

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa CONTRATADA; 

15.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o SESI a comprovar a impossibilidade da prestação do 

objeto, nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

15.1.7 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI; 

15.1.8 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;  

15.1.9 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

15.1.10 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

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

14.2. Nas hipóteses das alíneas “15.1.1”, “15.1.3”, “15.1.5”, “15.1.6”, “15.1.7”, “15.1.8”, “15.1.10” e “15.1.11”, a parte 

inadimplente será responsável pelo ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão. 

14.3. A rescisão contratual será regida pelo disposto no artigo 32 do Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SESI e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação 

das sanções previstas no item 16 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

 

15. SANÇÕES E PENALIDADES 

15.1. 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 por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

15.2. Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não 

atendimento as solicitações da fiscalização do SESI e nos casos de infrações de menor gravidade; 

15.3. Será cabível pena de multa: 

16.3.1 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, a rescisão contratual; 

16.3.2 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, a rescisão contratual; 

16.3.3 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, a rescisão contratual; 

16.3.4 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. 

15.4. Para as ocorrências de não cumprimento das normas de segurança do trabalho, será imputada à 

CONTRATADA multa de R$ 2.000,00 (dois mil) reais por situação constatada pela Fiscalização do SESI. 

15.5.  A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

15.6. 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 do SESI. 

15.7. As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a CONTRATADA tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

15.8. As penalidades poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas. 

15.9. 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 publicado no site do SESI. 

15.10. 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 
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da intimação do ato. 

 

16. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

16.1. 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. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. 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 16, deste Edital. 

17.2. As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, estando sujeitas 

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

17.3. 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 a 

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

17.4. Caso a proponente se recuse a executar o objeto deste Edital ou venha a fazê-lo fora das especificações 

estabelecidas, o SESI poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das demais 

proponentes na ordem de classificação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI. 

17.5. Fica assegurado ao SESI 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, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 02 (dois) 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. 

17.6. É facultado, a Comissão de Licitações do SESI 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. 

17.7. A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

SESI, durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do SESI. 

17.8. 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. 

17.9. A proponente vencedora obriga-se a substituir ou readequar o objeto deste edital que não estejam de acordo 

com as especificações e padrões de qualidade exigidos no Edital, sem ônus para o SESI. 

17.10. Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento, e serão considerados os dias consecutivos. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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17.11. Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste edital estão previstos em dotação 

orçamentária para o ano em curso, do SESI conforme previsto no ANEXO II deste edital.  

17.12. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão de 

Licitações do SESI 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.  

17.13. Os envelopes de habilitação ou proposta comercial das licitantes que forem inabilitadas ou em caso de 

inversão do procedimento sejam desclassificadas, poderão retirar os mesmos no prazo de até 30 (trinta) dias 

corridos, contados da data do julgamento do edital. Decorrido esse prazo, o SESI poderá providenciar a sua 

destruição. 

17.14. Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalecem os termos do 

Edital. 

 

18. FORO 

18.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 

para dirimir dúvidas oriundas da aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 08 de maio de 2019. 

 
 

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

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 

NOVAS SALAS – PROJETO PETROBRAS UNIDADE ARAUCÁRIA 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UF QTDE 
PREÇO MÁXIMO 

TOTAL 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS – 

PROJETO PETROBRAS UNIDADE ARAUCÁRIA, com o 

fornecimento de materiais e mão de obra, conforme 

abaixo: 

SERVIÇOS 

CONFORME 

PLANILHA 

QUANTITATIVA 

01 R$ 116.097,20 

 

1) Serviços iniciais; 

2) Construção de Salas; 

3) Sistema de Renovação de Ar; 

4) Instalações Elétricas; 

5) Instalações para telecomunicações; 

6) Serviços finais. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Todos os serviços a serem executados devem ser conferidos por meio da compatibilização entre edital, projetos, 

memorial descritivo, planilha quantitativa orçamentária, cronograma físico financeiro, e o local da obra referida no 

objeto. 

 Os projetos, memoriais descritivos e planilha orçamentária são elementos que se complementam, devendo as 

eventuais discordâncias seguir a ordem de prevalência: primeiro o que diz o projeto, memoriais descritivos e 

planilha orçamentária. 

  Os quantitativos de serviços constantes no edital não deverão sofrer alterações derivadas de levantamentos ou 
medições da CONTRATADA. 

 Não serão aceitas reivindicações posteriores à abertura do edital. 

 Quando o objeto contratado se tratar de reforma, os espaços onde ocorrerão as intervenções poderão não ser 

disponibilizados em sua totalidade, será de acordo com o cronograma acordado com a Fiscalização da obra. 

 Deverá ser apresentado cronograma físico financeiro atendendo ao prazo estabelecido, onde as medições serão 

mensais de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado e plano de obra. 

 As normas de segurança do trabalho deverão ser seguidas conforme Manual de Procedimentos de Segurança e 

Medicina do Trabalho para Empresas CONTRATADAS, incluído em DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.  

 As Notas Fiscais para pagamento das medições só serão aceitas do dia 01 ao dia 10 de cada mês. 

 As medições devem ser enviadas para conferência da Coordenação de Engenharia, juntamente com o Relatório 

Fotográfico e Diário de Obra (Livro de Ordem), após o aceite da Coordenação de Engenharia a Nota Fiscal deve 

ser enviada. Este envio de documentos, será alinhado com a Coordenação de Engenharia, a qual definirá se 

será por e-mail, correio ou pessoalmente.  

 As ART´s / RRT’s devem ser conferidas pela Coordenação de Engenharia de Engenharia antes do pagamento. 

 A última medição deve ser entregue juntamente com a 3ª via da ART ou RRT. 

 A última parcela (medição) não poderá ser inferior à 10% (dez por cento) do valor total do contrato corrigido. 

 O pagamento só é liberado no prazo de vigência do contrato, caso haja necessidade de Aditivo de Prazo 

contratual, a CONTRATADA deve enviar com prazo de 20 dias antes do vencimento a solicitação de aditivo 

devidamente justificada e aprovada. Esta aprovação se dará pela Coordenação de Engenharia.  

 Ocorrerão por conta do contratado os custos dos trabalhos em horários extraordinários (sábados, domingos, 

feriados e períodos noturnos) para que seja mantido o prazo contratual. 

 A empresa deverá entregar cópias simples das Notas fiscais/Notas Fiscais simples remessa dos materiais a 

serem consumidos e utilizados na obra. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 14 de maio de 2019 – 14:00 horas 

Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

 

a) Planilha orçamentária E Cronograma Físico-Financeiro devidamente preenchidos, conforme modelos 
fornecidos pelo SESI, com quantidades e preços dos materiais a serem fornecidos e dos serviços a 

serem prestados, conforme previsto nos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES disponíveis no site do 
Sistema FIEP. 
b) Arquivo digital (CD ou pen drive) contendo planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro nas 
extensões .xls ou .xlsx.  
 
2.1 O não fornecimento do arquivo digital, solicitado no item b, ou a entrega deste sem o conteúdo 

gravado, não desclassificará a proponente. Será concedido o prazo de 24 horas, da publicação da ata no 
Site do Sistema FIEP, para a entrega do solicitado no item b, após este prazo, caso não tenha sido 
efetuada a entrega, a proponente será desclassificada.  
2.2 A planilha orçamentária será analisada nos termos do disposto no item 5.7 e 5.8 do Edital, 
devendo ser apresentada conforme formato fornecido, sem alteração nas quantidades e 
descritivos dos itens. 
2.3 Havendo a necessidade de alteração no Cronograma Físico-Financeiro disponibilizado pelo 
SESI, os serviços a serem executados somente poderão ser antecipados, não sendo permitido o 
seu adiamento, ou seja, dentro do que foi previsto como planejamento de execução dos serviços, 
nada poderá ser adiado, apenas adiantado. 

 

3. Prazo de validade da proposta 

 

No mínimo, de 90 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação. 

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

 

4.1 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO do julgamento de habilitação a ser proferido pela 

Comissão de Licitação, conforme o contido no ANEXO X.  A falta da apresentação não acarretará a 

inabilitação da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade processual. 

 

4.2 Documentos complementares técnicos da PESSOA JURÍDICA: 

 

a) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR ACIDENTES PESSOAIS E DO TRABALHO que 

porventura ocorram no decorrer da prestação dos serviços contratados conforme modelo – ANEXO V; 

 

b) CERTIDÃO DE REGISTRO DA PESSOA JURÍDICA no CONSELHO DE CLASSE da licitante, com 

jurisdição sobre o estado em que for sediada a empresa, válida na data de entrega da documentação, 

contendo: nome comercial, número e data do registro e responsáveis técnicos registrados; 

b.1) No caso da licitante ter sede em outro estado e, consequentemente, ser inscrita no CREA de 

origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), deverá apresentar, obrigatoriamente 

(até a data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visto junto ao CREA – PR, por força 

do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em consonância com a Resolução n.º 413, 

de junho de 1997, do CONFEA. 

 

c) ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS, conforme modelo do ANEXO VII.  
IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 
devidamente assinado por seu representante legal. 
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d) TERMO DE ACEITAÇÃO DOS REQUISITOS SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE 

OCUPACIONAL, conforme modelo constante do ANEXO VI; 

 

4.3 Documentos complementares técnicos dos profissionais indicados: 

 

a) DECLARAÇÃO, apresentada conforme modelo constante do ANEXO XII de que os profissionais 

responsáveis técnicos perante o conselho de classe atuarão efetivamente na execução do objeto. 

Serão admitidas substituições do corpo técnico apenas por profissionais de experiência equivalente 

ou superior e responsáveis técnicos da proponente perante o Conselho de Classe de forma justificada 

e mediante prévia aprovação da Coordenação de Engenharia do SESI; 

a.1) Não será permitida a indicação de um mesmo profissional técnico entre as licitantes. 

 

b) Certidão de Registro de Pessoa Física no CONSELHO DE CLASSE dos responsáveis técnicos que 

constam na declaração do ANEXO XII; 
b.1) No caso do responsável técnico ter registro profissional em outro estado e, consequentemente, 

ser inscrito no CREA de origem (e a licitante vier a ser declarada vencedora do certame), deverá 

apresentar, obrigatoriamente (até a data da assinatura do respectivo instrumento de contrato), visto 

junto ao CREA – PR, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, em 

consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

 

c) Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente chancelado pelo CONSELHO DE CLASSE, comprovando que o(s) profissionais indicados e 

responsáveis técnicos da proponente (s) perante o Conselho de Classe executou (aram): 

c.1) Obra onde conste a execução de instalações elétricas; 

c.2) Obra onde conste a execução de rede de lógica.  

 

d) Certidão de Acervo Técnico, COM ATESTADO, emitida pelo CONSELHO DE CLASSE, referente 

ao(s) atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), que indique que o referido profissional executou 

ou acompanhou os serviços com as características especificadas no atestado de capacidade técnica; 

 

e) Comprovação de vínculo empregatício (CLT), contrato de prestação de serviços ou Certidão de 

Registro de Pessoa Jurídica contendo(os) profissional(is) responsável(is) técnico(s) que apresentou(ram) 

Atestado de Capacidade Técnica. No caso do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) ser(em) sócio(s) da 

proponente, o vínculo será aferido mediante o Contrato Social. 

 

* A documentação indicada nos itens 4.3 “a” a “e” só será válida se os profissionais ali indicados possuam 

atribuição legal para execução do objeto do edital, conforme Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções 

CONFEA/CAU correspondentes. 

 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

5. Critério de julgamento  

 

MENOR PREÇO GLOBAL 

 

a) Caso a proposta apresentada seja cotada em valor superior ao preço global máximo fixado no ANEXO 

I, a proponente será desclassificada automaticamente, por estar em desacordo com o edital; 

b) Também serão analisados, item por item, a planilha incluída em DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARES, nos termos descritos no item 5.7 e 5.8 do Edital. 

c) Não poderá ser cotado VALOR SUPERIOR UNITÁRIO ao estipulado para cada item da planilha 

orçamentária fornecida pelo SESI.  
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6. Forma de pagamento 

 

a) O pagamento será realizado por medição mensal, somente após concluídos os serviços do evento, 

aprovado pela fiscalização de Obras e Coordenação de Engenharia do SISTEMA FIEP, sendo efetuado 

em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após a emissão da Nota Fiscal / Fatura correspondente. 

b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Sistema 

de Compras do SISTEMA FIEP - http://compras.fiepr.org.br, pois o pagamento ocorrerá somente na conta 

cadastrada. 

c) Devera ainda acompanhar a Nota Fiscal / Fatura o relatório de fotos da obra referente a medição (VIDE 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES - RELATÓRIO FOTOS OBRA MEDIÇÃO). 

d) Deverá ser preenchido semanalmente o relatório de obras e serviços do SESI, com descrição de todas 

as atividades desenvolvidas durante a semana, onde o mesmo deverá ser assinado pelo responsável da 

empresa executora do serviço, pelo fiscal de obras (no caso da impossibilidade do fiscal de obras do SESI 

não poder estar presente, poderá o referido relatório ser assinado pela Gerencia da Unidade ou alguém 

por ela designada). As assinaturas devem vir acompanhadas dos nomes e funções. (VIDE 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES RELATORIO DE OBRAS E SERVICOS do SESI). 

e) A empresa CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a nota fiscal / fatura, as Certidões 

Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 

validade no momento de sua apresentação, além da planilha de composição de custos, sob pena de 

notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

previstas em edital. 

f) Além da apresentação do FGTS da empresa, terá a CONTRATADA que apresentar o comprovante do 

FGTS dos trabalhadores envolvidos na obra com validade, sob pena de notificação e atribuição de prazo 

para a efetiva regularização. 

g) 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. 

h) 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. 

 

*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 10 DE CADA MÊS. 

7. Dados para o faturamento 

  

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 

CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               

 

8. Local(ais) de entrega 

 

LOCAL: SESI ARAUCÁRIA 

ENDEREÇO: Avenida Presidente Castelo Branco, nº 192  

BAIRRO: Thomaz Coelho 

CEP: 83.707-130 

CIDADE: Araucária - PR 

CONTATO: (41) 3641-8650 

9. Formalização da Contratação 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS), conforme MINUTA (ANEXO VIII). 

 

9.1. Antes da assinatura do Contrato, APÓS NOTIFICAÇÃO (e-mail ou telefonema), em até 02 (dois) 
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dias úteis a empresa vencedora, deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) DOCUMENTAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPREITEIRA: 

 Comprovante de endereço dos sócios; 

 Cópia da carteira de identidade dos sócios; 

b) COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) MEDIANTE CREA-

PJ/CAU-PJ: 

 Certidão de Registro da Pessoa Jurídica da proponente contendo todos os profissionais indicados 

no ANEXO XII como responsáveis técnicos da pessoa jurídica junto ao Conselho de Classe. Para o 

caso de registro recente, será aceito o protocolo de pedido de registro junto ao Conselho de Classe 

devidamente deferido pelo respectivo. 

c) No caso da licitante ter sede em outro estado e do responsável técnico ter registro profissional em 

outro estado e, consequentemente, ser inscrita(o) no CREA de origem, deverá apresentar, 

obrigatoriamente, visto junto ao CREA – PR, por força do disposto na Lei n.º 5.194, de 24 de dezembro 

de 1966, em consonância com a Resolução n.º 413, de junho de 1997, do CONFEA. 

 

9.2. Até 05 (cinco) dias úteis APÓS ASSINATURA DO CONTRATO a empresa contratada deverá 

apresentar os documentos mencionados abaixo: 

 
a) Cronograma Físico-Financeiro detalhado; 

b) Planilha de eventos para medição;  

c) ART/RRT: A CONTRATADA deverá apresentar ART´s ou RRT's referentes à execução do objeto 

principal. Deverá ser emitida pelo responsável técnico da empresa CONTRATADA para realizar cada 

serviço, com a respectiva taxa recolhida. As ART's/RRT's referentes aos demais serviços deverão ser 

apresentadas com 10 (dez) dias de antecedência ao início das respectivas atividades, conforme 

Cronograma Físico-Financeiro. Para emissão das ART's, observar o disposto nas Leis 5.194/66 e 

6.496/77 e resoluções do CONFEA. Para emissão das RRT's, observar o disposto na Lei 12.378/10 e 

resolução nº 91/15 do CAU/BR. Antes do pagamento, este documento deverá ser entregue para 

validação da Coordenação de Engenharia do SESI; 

d) GARANTIA CONTRATUAL: A CONTRATADA deverá realizar garantia, que corresponde a 10% do 

valor total do contrato podendo optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

• Caução em dinheiro; 

• Seguro garantia; 

• Fiança bancária, conforme modelo do ANEXO XI. 

 A devolução da Caução do contrato será feita mediante a apresentação de: 

I. Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela área responsável pela obra, ou declaração da própria 

área responsável de que a obra foi executada nos padrões técnicos exigidos, quando não for possível, 

por fatores fora da responsabilidade da CONTRATADA, colocar a mesma em funcionamento. 

II. Acerto de materiais quando fornecidos pela Contratante. 

III. Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS. 

e) GARANTIA ADICIONAL: Realizada a classificação na forma do item 5.8 do preâmbulo do edital, se 

o valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 

alíneas "a" e "b" do respectivo item, será exigida, além da garantia contratual, prestação de garantia 

adicional, nas modalidades descritas no item acima, igual a diferença entre o valor resultante do item 

5.8 do preâmbulo do edital e o valor da correspondente proposta. 

 

Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 

10. 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 
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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. 

d) Com relação ao INSS, a CONTRATADA deverá apresentar uma planilha, a cada medição, onde 

conste a composição do custo, com discriminação do valor do material, devidamente comprovado 

mediante Notas Fiscais de aquisição de mercadorias, a qual deverá estar mencionando no corpo da Nota 

Fiscal à qual obra é destinada. Serão retidos 11% de INSS sobre a mão de obra utilizada. Caso não haja 

qualquer tipo de abertura do Custo de Material e mão de obra, a retenção será efetuada com base no total 

da NF. (É obrigatório o destaque do INSS no corpo da NF – Base Legal: IN RFB 971/2009, artigos 122, 

123, 115, 116, 117 (inc. III), 121, 122, 126, 142). Para aquelas empresas abrangidas pela MP 601, de 28 

de dezembro de 2012, e suas respectivas alterações, a retenção do INSS será de 3,5% sobre o valor 

bruto da NF. Eventuais divergências de recolhimentos apontadas em processos de fiscalização do órgão 

competente serão de responsabilidade do prestador de serviço. 

e) Com relação ao ISS, as retenções serão conforme abaixo: 

 ARAUCÁRIA – percentual de 5% sobre a mão de obra, conforme Lei Complementar n° 1, de 29 de 

dezembro de 1997 e atualizações. 

f) Fica responsável a CONTRATADA em retirar o Alvará de construção junto a Prefeitura local, cabendo 

SISTEMA FIEP dar todos os subsídios para tal aprovação, uma vez que o alvará sai em nome da 

empresa entidade correspondente. 

 

11. Recursos orçamentários  

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste certame estão previstos em dotação 

orçamentária do SESI, para o ano em curso, previsto no processo 17286/19. 

 

12. Prazo de entrega e vigência da contratação 

 

a) Fica estabelecido o prazo de execução de até 30 (trinta) dias corridos para entrega do objeto 

contratual, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do instrumento 

contratual. 

 

b) O prazo de vigência da contratação será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante comum acordo entre as partes. 

 

13. Documentos complementares (anexos – site) 

 
 

 Planilha Orçamentária  04 folhas 

 Cronograma físico financeiro preliminar 01 folhas 

 Memorial descritivo Elétrico e Telecomunicações 22 folhas 

 Memorial descritivo Renovação de Ar 22 folhas 

 Projeto Elétrico e Telecomunicações 02 folhas 

 Projeto de Renovação de Ar 01 folha 

 Projeto Executivo de Arquitetura 01 folha 

 Procedimento Termos de Recebimento de Obras 03 folhas 

 Relatório de obras e serviços 01 folha 

 Relatório de fotos obra medição 04 folhas 

 “Layout” de placas de obra 02 folha 

 Manual do Proprietário - Procedimento 01 folha 

 Manual de Procedimentos e Requisitos de Segurança Meio Ambiente e Saúde 20 folhas 
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ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 

 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

 

 

 

A ______________ com sede e foro na ______________ (rua,etc) da cidade de _________________ Estado ___ 

por seu ______________ (cargo) Sr(a). _______________________, que a esta subscreve, vem solicitar a sua 

participação da CONVITE nº. XXX/201X. 

         

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital da referida Licitação. 

 

Outrossim, informamos o e-mail (informar e-mail da empresa) e o telefone (informar telefone da empresa) que 

poderá ser utilizado como canal oficial de comunicação entre o SESI e nossa empresa, para as questões decorrentes 

deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – 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 CONVITE 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 90 (sessenta) dias corridos; 

f) Inexistem fatos impeditivos para habilitação desta empresa na presente licitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ao SESI 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 SESI. 

 

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 SESI. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS 
 
 
                                     

                

 

Declaramos que, cumpriremos a contratação de Seguro de Acidentes Pessoais e que, para todos os efeitos, 

assumimos total e irrestrita responsabilidade com eventuais acidentes do trabalho que venham ocorrer com nossos 

empregados ou prepostos que trabalharem na obra/serviços, a serem contratados no caso de sermos vencedores da 

CONVITE nº XXX/201X. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 



 

 

 
 

Processo nº. 17286/19 
EDITAL DE CONVITE Nº. LIC. 2.0085/2019 

 

 
AS 

CPL 

 

 

20 / 37 

 
ANEXO VI – TERMO DE ACEITAÇÃO DOS REQUISITOS SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E 

SAÚDE OCUPACIONAL 

 
 
 
 

 
Eu ____________________________, representante da empresa______________________________, no qual 

exerço a função ______________________________, declaro que na data de _____/_____/________, efetuei a 

leitura e tomei conhecimento do Manual de Procedimentos e Requisitos de Segurança Meio Ambiente e Saúde 

(previsto nos DOCUMENTOS COMPLEMENTARES disponíveis no site do Sistema FIEP) bem como tenho 

conhecimento das Normas Regulamentadoras Lei N°6.514 de 22-12-1977 Portaria N°3.214 de 8-6-1977  sendo que a 

consulta é publica a gratuita através do site  http://www.mte.gov.br/. 

 

Por meio deste, declaro para todos os fins, que a empresa acima mencionada e todos os seus empregados e 

prepostos estão cientes e concordam com o conteúdo previsto no presente anexo, arcando a empresa exclusivamente 

com os danos e prejuízos causados pelo eventual descumprimento de tais exigências.  

 

 
_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mte.gov.br/
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ANEXO VII – MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 
 

 

ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que a empresa ..............................., por intermédio de seu responsável técnico Sr. 

......................., tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 

obrigações objeto da licitação, tal qual a execução total de fornecimento de materiais e serviços para atendimento 

integral ao edital de licitação Convite nº.  _______/____ do SESI, cujo objeto trata de ........................ 

 

Ainda, assumo total RESPONSABILIDADE por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação do local 

da obra, 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. 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

 

Atenciosamente 

______________________________________________ 

 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE: Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido e 
devidamente assinado por seu representante legal. 
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ANEXO VIII – MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO 17286/2019 

EDITAL LIC. 2.0085/2019 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE CASA DO SESI INDICADA NO PREÂMBULO DO 

EDITAL E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SESI, representado pelo SERVIÇO SOCIAL DA 

INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03, com sede nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu 

n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), registrada no CONSELHO DE CLASSE 

sob nº ___, de CNPJ nº ____, com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao 

final assinados, têm justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Parágrafo Primeiro: Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços técnicos 

especializados, para EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS – PROJETO PETROBRAS 

UNIDADE ARAUCÁRIA, com o fornecimento de materiais e mão de obra. 

Parágrafo Segundo: A CONTRATADA deverá executar os serviços com rigorosa observância às recomendações 

contidas no Edital nº LIC 2.0085/2019, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este 

contrato. 

Parágrafo Terceiro: O responsável técnico geral da CONTRATADA, para a execução da obra objeto do presente 

contrato, é o profissional ........................................, inscrito no CREA/CAU sob o n.º .......................... e/ou visto do 

CREA sob o n.º .............................., com RG n.º .............................. e CPF n.º ....................., o qual deverá dirigir, 

supervisionar, coordenar e acompanhar a execução da obra, até seu final, a quem a fiscalização do SESI se reportará. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

Parágrafo Primeiro: Por se tratar de uma empreitada por preço global, correm por conta e risco da CONTRATADA 

todas as despesas com a aquisição de materiais, pagamentos de salários, recolhimentos de encargos sociais, 

impostos e taxas incidentes sobre o faturamento, assim como as de: 

a) Licenciamento da obra perante os órgãos públicos Municipais, Estaduais ou Federais (inclusive ART de execução 

do CONSELHO DE CLASSE); 

b) Instalação dos canteiros de obra; 

c) Isolamento da área para a segurança dos serviços; 

d) Multas provenientes do não cumprimento de dispositivos legais; 

e) Seguro de acidentes pessoais e contra terceiros; 

f) Prejuízos em decorrência de erros cometidos na execução dos serviços; 

g) Prejuízos pelo uso de material de especificação diversa aquela que se fazem exigida; 

h) Confecção e aposição de placas legalmente legendadas. 

Parágrafo Segundo – A empresa deverá apresentar os documentos relacionados no item 10.2, alíneas “a”, “b” e “c” 
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do ANEXO II do Edital CONVITE 2.0085/2019, dentro do prazo de até 10 (dez) dias após assinatura do contrato. 

Deverá ainda cumprir com as demais exigências contidas no respectivo edital e neste contrato. 

Parágrafo Terceiro – A empresa se obriga a cumprir rigorosamente as normas, portarias e instruções, no que 

concerne à Segurança e Higiene do Trabalho, fornecendo aos seus empregados todo o material e equipamento de 

segurança, seja coletivo ou individual, bem como, assumir a responsabilidade civil e criminal por Acidentes Pessoais e 

do Trabalho para empregados ou prepostos colocados na obra. 

Parágrafo Quarto – A empresa deverá retirar da obra qualquer empregado que for julgado inconveniente pelo SESI. 

Parágrafo Quinto – A empresa CONTRATADA terá que obrigatoriamente proceder ao isolamento adequado da área 

onde ocorrerão os serviços, objeto do presente Edital. 

Parágrafo Sexto – A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos pessoais ou materiais que 

causar ao SESI ou a terceiros por si, ou sucessores, representantes, subempreiteiros e terceiros envolvidos na 

execução dos serviços contratados, isentando o SESI de toda e qualquer reclamação que possa surgir em 

decorrência dos mesmos. 

Parágrafo Sétimo – É obrigatória a apresentação, antes do início da obra, dos documentos exigidos na instrução de 

trabalho “Segurança na execução de serviços em altura superior a dois metros”. 

Parágrafo Oitavo – Quando se tratar, na obra, da aquisição e guarda pelo CONTRATANTE, de materiais e/ou 

equipamentos de significativa relevância, deverá ser formalizado Termo de Depósito Voluntário Gratuito, nos termos 

no art. 627 e seguintes do Código Civil. Este termo deverá ser formalizado previamente à realização do pagamento da 

medição correspondente, devendo ainda, estar acompanhado da descrição pormenorizada do bem e o real estado em 

que se encontra. 

Parágrafo Nono – A CONTRATADA emitirá relatório da obra, conforme definido no manual de normas e 

procedimentos usuais do SESI, respeitados os seguintes termos: 

1) No início da obra e/ou serviços, a Coordenação de Engenharia do SESI, entregará o “Relatório de Obra / Serviços” 

à empresa CONTRATADA, momento em que fará a abertura de uso do mesmo, solicitando o acompanhamento do 

Gerente da Unidade/Coordenador. O preenchimento deverá acontecer com periodicidade semanal; nos casos em que 

não esteja presente um técnico da Coordenação de Engenharia, o mesmo deverá ser imediatamente enviado a 

Coordenação de Engenharia do SESI pelo Gerente da Unidade/Coordenador; 

2) Deverá ser solicitado e encaminhado para aprovação da Coordenação de Engenharia SESI toda e qualquer 

alteração na(s) especificação(ões) da obra e/ou serviços contratados, sempre devidamente  justificados e sujeito a  

aprovação  da  área  técnica do  CONTRATANTE;  

3) A medição e fiscalização são de responsabilidade exclusiva do Setor de Engenharia SESI, e as mesmas deverão 

ser registradas no “Relatório de Obra / Serviços”, sendo que a medição final só será liberada para pagamento após a 

emissão de Termo de Recebimento Provisório da obra. 

4) Para efeito de medição, somente serão considerados os serviços concluídos e aprovados pela Fiscalização do 

SESI, desde que executados de acordo com as especificações constantes nos projetos e memoriais. Os pagamentos 

deverão ser registrados no Relatório de Obras / Serviços; 

5) O Termo de Recebimento Provisório só será emitido se todos os serviços e itens previstos nos projetos e 

memoriais estiverem devidamente cumpridos. 

6) O Termo de Recebimento Definitivo será entregue à CONTRATADA até 90 (noventa) dias corridos após o 

recebimento do Termo de Recebimento Provisório, desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente 

constatados. No caso de o prazo não ser suficiente, deverá a CONTRATADA demonstrar situação para sanar os 

defeitos apontados e daí receber o Termo de Recebimento Definitivo. 
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Parágrafo Décimo – À CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços 

executados, contados a partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do 

Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo Décimo Primeiro – A CONTRATADA declara 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 comprometem a cumpri-las por seus 

sócios ou dirigentes, bem como exigir o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por elas contratados.  

a) A CONTRATADA declara que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação 

Anticorrupção, devendo disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

Parágrafo Décimo Segundo – A CONTRATADA declara que observa as seguintes condutas: i) não explora mão de 

obra infantil; ii) não explora qualquer forma de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolera 

quaisquer práticas que importem em discriminação de raça ou gênero. 

Parágrafo Décimo Terceiro – A CONTRATADA declara que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre menores de dezoito anos e, não emprega em qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

Parágrafo Décimo Quarto – A CONTRATADA declara, neste ato, 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MATERIAIS 

Parágrafo Primeiro – Os materiais empregados serão todos de primeira qualidade, devendo ser substituídos aqueles 

que forem rejeitados pela Fiscalização do SESI.  

Parágrafo Segundo – A expressão “material de primeira qualidade”, usualmente empregada pelo comércio, indica, 

dentre as diferentes graduações de qualidade do mesmo produto, aquela que possui graduação superior. 

Parágrafo Terceiro – O SESI poderá exigir, desde que tecnicamente justificado, todos os ensaios, testes ou exames 

que forem necessários para aferir a qualidade dos materiais utilizados. A execução dos ensaios será realizada por 

profissional(is) ou empresa(s) especializadas. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA MÃO-DE-OBRA 

Parágrafo Primeiro – Os serviços serão executados, sob todos os aspectos, com a melhor técnica, visando a mais 

perfeita consecução da obra, dentro das especificações técnicas fornecidas pelo SESI e normas técnicas existentes 

em vigor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Parágrafo Único – Conforme disposto no artigo 618 do Código Civil, a CONTRATADA assume total e exclusiva 

responsabilidade pela estabilidade e segurança dos serviços que executar, quer em razão dos materiais utilizados, 

quer da técnica e mão-de-obra empregadas, mesmo após o SESI ter homologado e recebido a obra, estabelecendo-

se, de antemão, que nenhuma das especificações aprovadas podem ser modificadas sem o prévio entendimento entre 

as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Parágrafo Único – Serão cumpridas, com rigor, todas as normas e instruções descritas na Lei 6514 de 22/12/1977 e 

http://www.sistemafiep.org.br/
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na Portaria 3214 de 08/06/1978 que disciplinam a Segurança e Saúde no trabalho, assim como, assumir total 

responsabilidade, civil e criminal, por Acidentes Pessoais ou do Trabalho, que porventura ocorram durante a prestação 

dos serviços ora contratados. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Parágrafo Único – A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou 

material sofrido pelo SESI e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu 

mando, estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA OITAVA –  DOS DIREITOS PATRIMONIAIS 

Parágrafo Único – A CONTRATADA cede, nos termos do artigo 111 da Lei 8.666/93, os direitos patrimoniais 

relativos ao projeto – objeto desta contratação. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO 

Parágrafo Primeiro – Os serviços serão executados sob ampla e direta Fiscalização do SESI, sem que com isso 

fiquem diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

SESI aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo Terceiro – Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SESI, os esclarecimentos que necessite, evitando com que se 

faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Quarto – O SESI poderá, a qualquer momento da execução dos serviços, realizar auditoria interna sobre 

os itens apontados sobre sua fiscalização, visando a comprovação das medições registradas em relação aos serviços 

executados. No caso de caso de desvio considerado excessivo, no arbítrio da auditoria, o responsável pela 

fiscalização responderá na forma da lei, bem como a CONTRATADA responderá pelo desvio, oportunizado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

Parágrafo Primeiro – 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. 

Parágrafo Segundo – Ficam excepcionados do disposto no caput da presente cláusula 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, 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 instrumento contratual, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, 

conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI do valor inicial 

atualizado do instrumento contratual. 

Parágrafo Terceiro – A assinatura do Contrato implica a concordância da CONTRATADA com a adequação de todos 

os projetos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce que eventuais alegações 
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de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro 

contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013, computando-se esse percentual para verificação do limite 

previsto no RLC. 

Parágrafo Quarto – Pequenas variações de quantitativas, ou seja, aquelas que não ultrapassarem a 2% (dois por 

cento), relativos a erros ou omissões no orçamento, constatados após a assinatura do contrato, não serão objeto de 

emissão de aditivos de acréscimos ou supressões.  

Parágrafo Quinto – Não incidirá reajuste neste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS PRAZOS E DAS MULTAS 

Parágrafo Primeiro – O prazo máximo de execução da obra é de até 30 (trinta) dias corridos para entrega do objeto 

contratual, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da assinatura deste instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo – A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, 

às seguintes penalidades: advertência, multa, rescisão contratual e suspensão do direito de licitar ou contratar com o 

SESI por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas: 

a) Advertência para os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento as solicitações da 

fiscalização do SESI, não preenchimento do diário de obras (livro de ordem) e nos casos de infrações de menor 

gravidade; 

b) Nos casos de descumprimento do prazo de execução e do cronograma, 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; 

c) Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5%, sobre a porção inadimplida e ensejando, a critério 

da CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

d) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% do valor do contrato e ensejando, a critério da 

CONTRATANTE, a rescisão contratual; 

e) Ao CONTRATADO que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida, retardar ou fraudar a 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, multa até o percentual de 20% (vinte 

por cento) do valor atualizado do contrato e/ou a suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e 

ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual. 

Parágrafo Terceiro – Para as ocorrências de não cumprimento das normas de segurança do trabalho (Cláusula 

Sexta), cuja responsabilidade consta da Cláusula Segunda, parágrafo primeiro deste instrumento, será imputada à 

CONTRATADA multa de R$ 2.000,00 (dois mil) reais por SITUAÇÃO OU AÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 

constatada pela Fiscalização da CONTRATANTE.  

Parágrafo Quarto – A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções; 

Parágrafo Quinto – Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contados a partir de sua aplicação e a perda da caução em dinheiro ou execução da garantia de contrato oferecida, 

sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, nos casos de inexecução total ou parcial 

de que decorra rescisão contratual, a critério do SESI; 

Parágrafo Quinto – Fica facultada a defesa prévia da proponente, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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Parágrafo Único – A vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos conforme ANEXO II do edital, 

contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante termo aditivo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Parágrafo Primeiro – Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será rescindido, de pleno direito, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir os serviços nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SESI; 

c) Entrar em falência, recuperação da empresa ou liquidação; 

d) Ceder, transferir ou caucionar os serviços, sem prévia autorização; 

e) Não observar o recomendado nos Projetos, Memorial Descritivo e especificações fornecidas. 

Parágrafo Segundo – Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pelos serviços até 

então prestados, devendo o SESI ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas aplicáveis. 

Parágrafo Terceiro – Em havendo rescisão de contrato, o SESI imitir-se-á, de imediato, na posse da obra, 

independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto. 

Parágrafo Quarto – Se, por motivos imperiosos e justos, o SESI ordenar a paralisação dos serviços, este contrato 

será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência mínima de 10 (dez) 

dias corridos, cabendo à CONTRATADA o reembolso do custo de material posto em obra e ainda não utilizado, até 

mesmo aquele que comprovadamente adquirido. 

Parágrafo Quinto – Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pelos serviços até então realmente prestados, não tendo direito à indenização por lucros 

cessantes. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Parágrafo Primeiro – O valor global deste contrato é de R$ ________ (___________), fixos e irreajustáveis. Deste 

total, R$ ________ (__________________) são referentes à mão-de-obra e R$ _____________ 

(__________________________) são referentes a materiais, conforme proposta da CONTRATADA. A importância 

que será paga à CONTRATADA conforme estabelece o cronograma físico – financeiro detalhado com indicação dos 

serviços pertencentes ao caminho crítico da obra aprovado, de acordo com o estipulado no item 7 do Anexo II do 

Edital – da forma de pagamento. 

Parágrafo Segundo – O pagamento das parcelas do valor contratual somente será efetuado após a medição dos 

serviços concluídos por evento, onde:  

a) Evento é uma fração do objeto contratual a ser entregue completo conforme formalizado entre CONTRATADA e 

fiscalização mediante apresentação do cronograma físico-financeiro. Dessa forma, por exemplo um evento pode ser: a 

instalação do canteiro de obras, a colocação de uma ou mais portas, instalação de uma ou mais luminárias, 

finalização de uma ou mais salas, execução de uma ou mais paredes, execução de uma determinada área de piso ou 

qualquer outro evento pactuado entre fiscalização e CONTRATADA que componha o cronograma físico-financeiro da 

obra. 

Ao definir o evento ele se torna a menor fração do contrato não podendo ser fracionado para medição. Sendo assim, a 

medição ocorreria de forma binária, ou seja, evento completo ou não completo dentro do padrão de quantidade e 

qualidade exigido; 

a.1) Um evento só será considerado efetivamente concluído quando os serviços previstos para este, no 
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Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade; 

a.2) A simples entrega dos materiais na obra não é caracterizada cumprimento de evento, salvo quando, 

antecipadamente acordado entre as partes. 

b) Medição é a verificação das quantidades dos serviços executados em cada evento contratual; somente serão 

considerados os serviços concluídos e aprovados pela fiscalização do SESI, desde que executados de acordo com as 

especificações constantes dos projetos e memoriais.  

c) Parcela é o valor constante do cronograma físico-financeiro. 

Parágrafo Terceiro – No pagamento da 1º parcela, a CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos: 

a) ART do CONSELHO DE CLASSE da execução da obra em questão; 

IMPORTANTE: A liberação do pagamento da primeira parcela, de acordo com a primeira medição mensal, fica 

vinculada à entrega de todos os documentos constantes no subitem acima e na CLÁUSULA SEGUNDA, Parágrafo 

Primeiro. 

Parágrafo Quarto – O pagamento da última parcela somente será efetuado após a conclusão definitiva dos serviços, 

mediante a aprovação sem restrições aceita pela Fiscalização do SESI e emissão do Termo de Recebimento 

Provisório da obra. Deverá também ser apresentada original da Certidão Negativa de Débito (CND) da obra. 

IMPORTANTE: A última parcela (medição) não poderá ser inferior à 10% (dez por cento) do valor total do contrato 

corrigido. 

Parágrafo Quinto – Devera ainda acompanhar a Nota Fiscal / Fatura o relatório de fotos da obra referente a medição 

(DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / RELATORIO FOTOS OBRA MEDICAO). 

Parágrafo Sexto – Deverá ser preenchido semanalmente o relatório de obras e serviços SESI, com descrição de 

todas as atividades desenvolvidas durante a semana, onde o mesmo deverá ser assinado pelo responsável da 

empresa executora do serviço, pelo fiscal de obras (no caso da impossibilidade do fiscal de obras SESI não poder 

estar presente, poderá o referido relatório ser assinado pela Gerencia da Unidade ou alguém por ela designada). As 

assinaturas devem vir acompanhadas dos nomes e funções. (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES / RELATORIO 

DE OBRAS E SERVICOS SESI). 

Parágrafo Sétimo – Para o recebimento da parcela correspondente a cada um dos eventos executados, a 

CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura e anexará cópias autênticas dos documentos que comprovam o 

recolhimento de INSS e FGTS em nome do pessoal utilizado na execução da obra, bem como juntará o termo de 

medição correspondente, devidamente homologado pela Fiscalização do SESI. 

a) Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no 

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da 

CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na 

execução dos serviços entendidos como críticos. 

b) Não será admitida para fins de medição a compensação do atraso de serviços críticos pelo adiantamento de 

serviços não críticos. 

Parágrafo Oitavo – A CONTRATADA deverá cumprir as disposições contidas na Instrução Normativa nº 07, de 

21.02.90, do Ministério do Trabalho, mantendo no local da execução dos serviços todos os documentos de registro, 

exames médicos e controles das jornadas de trabalho dos empregados que os executam. 

Parágrafo Nono – Correm por conta da CONTRATADA as despesas operacionais com o transporte de material, 

mão-de-obra, ferramentas, máquinas e equipamentos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 
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Parágrafo Primeiro – Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 

Parágrafo Segundo – Os encargos sujeitos, por disposição legal, a retenção na fonte, serão descontados da fatura 

respectiva. 

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. 

d) Com relação ao INSS, a CONTRATADA deverá apresentar uma planilha, a cada medição, onde conste a 

composição do custo, com discriminação do valor do material, devidamente comprovado mediante Notas Fiscais de 

aquisição de mercadorias, a qual deverá estar mencionando no corpo da Nota Fiscal à qual obra é destinada. Serão 

retidos 11% de INSS sobre a mão de obra utilizada. Caso não haja qualquer tipo de abertura do Custo de Material e 

mão de obra, a retenção será efetuada com base no total da NF. (É obrigatório o destaque do INSS no corpo da NF – 

Base Legal: IN RFB 971/2009, artigos 122, 123, 115, 116, 117 (inc. III), 121, 122, 126, 142). Para aquelas empresas 

abrangidas pela MP 601, de 28 de dezembro de 2012, e suas respectivas alterações, a retenção do INSS será de 

3,5% sobre o valor bruto da NF. Eventuais divergências de recolhimentos apontadas em processos de fiscalização do 

órgão competente serão de responsabilidade do prestador de serviço. 

e)  Com relação ao ISS, as retenções serão conforme abaixo: 

 ARAUCÁRIA – percentual de 5% sobre a mão de obra, conforme Lei Complementar n° 1, de 29 de 

dezembro de 1997 e atualizações. 

f) Fica responsável a CONTRATADA em retirar o Alvará de construção junto a Prefeitura local, cabendo ao SESI dar 

todos os subsídios para tal aprovação, uma vez que o alvará sai em nome da empresa entidade correspondente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA ADICIONAL 

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA prestará a título de garantia de execução contratual o correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor total do contrato. 

Parágrafo Segundo – Realizada a classificação na forma do item 5.8 do preâmbulo do edital, onde valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b" do respectivo item, 

será exigida, além da garantia contratual, prestação de garantia adicional, nas modalidades descritas abaixo, igual a 

diferença entre o valor resultante do item 5.8 do preâmbulo do edital e o valor da correspondente proposta. 

Parágrafo Terceiro – Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

I - Caução em dinheiro; 

II - Seguro garantia; 

III - Fiança bancária, conforme modelo do ANEXO XI  

Parágrafo Quarto – No caso de garantia em dinheiro, a CONTRATADA, depositará na Gerência de Finanças do 

SESI, a importância correspondente ao percentual indicado o qual será aplicada em Poupança.  

Parágrafo Quinto: No caso de Garantia em cheque, somente será aceito cheque administrativo pela Gerência de 

Finanças do SESI. 

Parágrafo Sexto – No caso de Garantia prestada na modalidade de seguro garantia, esta deverá vir acompanhada, 

obrigatoriamente, dos seguintes documentos: 

I - Respectivo comprovante de quitação do prêmio do seguro; 
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II - Certidão de Regularidade Operacional junto à SUSEP Superintendência de Seguros Privados, em nome da 

Seguradora que emitir a apólice. 

III - Certidão de Regularidade Operacional junto ao IRB - Instituto de Resseguros do Brasil ou outra resseguradora 

autorizada pela SUSEP, em nome da Seguradora que emitir a apólice. 

a) A garantia prestada em fiança bancária emitida por cooperativa de crédito deverá vir acompanhada da autorização 

de funcionamento emitida pelo Banco Central do Brasil. 

b) A validade do seguro-garantia e fiança bancária será de 90 dias além do prazo de execução da obra. Caso 

ocorra prorrogação do Contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.  

c) A CONTRATADA deverá apresentar ao SESI a garantia de execução do contrato, em até 10 dias úteis, contados 

a partir da assinatura do termo contratual, na Unidade Gestora do Contrato. 

d) A garantia do contrato acompanhará os eventuais ajustes do valor contratual, devendo ser complementada pela 

CONTRATADA, quando da celebração de Termos Aditivos ao contrato original. 

e) A garantia de contrato será devolvida após a emissão do Laudo de Recebimento de Obra Definitivo - LROD. 

f) A devolução da garantia do contrato será feita mediante a apresentação de: 

f.1) Laudo de Recebimento de Obras Definitivo - LROD, emitido pela área responsável pela obra, ou declaração da 

própria área responsável de que a obra foi executada nos padrões técnicos exigidos, quando não for possível, por 

fatores fora da responsabilidade da CONTRATADA, colocar a mesma em funcionamento. 

f.2) Acerto de materiais quando fornecidos pela Contratante. 

f.3) Certidão Negativa de Débito – CND junto ao INSS. 

 

CLAUSUAL DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Parágrafo Primeiro – Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Parágrafo Segundo – Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo 

principal do objeto, limitados a 30% do valor do contrato. 

Parágrafo Terceiro – Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito 

de habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução de serviço com 

características semelhantes. 

Parágrafo Quarto – A subcontratação não exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

Parágrafo Quinto – A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido expresso 

e motivado de prévia anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder a exigida para habilitação na licitação. A subcontratação ocorrerá 

somente com pessoas jurídicas devidamente constituídas, com objeto social vinculado ao serviço subcontratado e das 

quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SESI, que tenha participado do procedimento 

licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados no item 3.5 do preâmbulo do edital. A 

subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, ao 

qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos 

serviços.  

Parágrafo Sexto – A(s) empresa(s) subcontratada(s), em momento prévio a execução da parcela do objeto, deve(m) 

apresentar os mesmos documentos previstos para a CONTRATADA quanto à habilitação jurídica, regularidade 

trabalhista e com o INSS e FGTS. Quanto às exigências de qualificação técnica da(s) empresa(s) subcontratada(s), 

estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua 
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exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e 

baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela dos serviços, deve submeter 

o assunto ao CONTRATANTE que apontará o teor da qualificação técnica a ser apresentada. 

Parágrafo Sétimo – Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações 

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

Parágrafo Único – As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SESI e o Sr. 

(nome do responsável da empresa pela obra) para atuarem na condição de gestores do CONTRATANTE e do 

CONTRATADO, respectivamente, que tornam-se responsáveis por acompanhar a execução do objeto deste contrato 

e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

Parágrafo Único – Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de 

comum acordo, as partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba-PR, com expressa 

renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam este Contrato em suas 03 (três) vias de igual teor e forma, 

juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, que a tudo assistiram e acharam conforme.                                                         

 

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

 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO IX – MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

 

Planilha de Composição das Notas Fiscais de Aquisição de Materiais utilizados em Obras de Reforma ou Ampliações  
do SESI 

                

Observação 01: Esta planilha tem por objetivo relacionar as Notas Fiscais de Aquisição de Materiais utilizados em Obras de Reforma ou Ampliação do SESI. Deverá ser apresentada 

uma planilha para cada medição. 

Observação 02: As Notas Fiscais de Aquisição de Materiais utilizados em Obras de Reforma ou Ampliação do SESI deverão contemplar, no campo de dados adicionais, o endereço de 

entrega da mercadoria, o qual deverá ser igual ao local da obra. 

Item 
Data de Emissão 

da NF 
Nº da NF de 
Aquisição 

Descrição dos materiais constantes na Nota 
Fiscal 

Quantidade 
Adquirida 

Custo 
Unitário 

Valor Total Observações 

1                         -      

2                         -      

3                         -      

4                         -      

5                         -      

6                         -      

7                         -      

8                         -      

9                         -      

Total Item 1 ao 9   -  
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  
 

 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 
 

 

CONVITE / EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

A empresa acima referenciada, caso o seu Representante Legal não se faça presente à reunião de abertura 

e julgamento da presente licitação DECLARA desde já perante a Comissão de Licitação do SESI, que estará de 

pleno acordo com o julgamento a ser proferido pela Comissão quanto ao resultado da Habilitação e da 

Proposta de Preços, renunciando expressamente ao direito de interposição de Recurso Administrativo contra tal 

ato, conforme previsto no Art. 22 do Regulamento de Licitação e Contratos publicado no site do SESI, nada 

tendo a opor quanto a conclusão do Certame Licitatório nos termos do Art. 14 de ambos os regulamentos. 

 

Declaramos, outrossim, que caso nosso Representante Legal se faça presente à referida reunião, a ele 

ficará transferida a prerrogativa de aceitar ou discordar dos atos de julgamento da Comissão de Licitação 

ficando, portanto, sem efeito o ora declarado. 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO XI – MODELO DE CARTA FIANÇA 
 
A carta fiança a ser apresentada, deverá respeitar os seguintes parâmetros: 

Emitida por Instituição Financeira Idônea autorizada pelo Banco Central. 

Apresentada no documento em original, com firma reconhecida e expressa renúncia aos benefícios dos artigos 

827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil.  

CARTA DE FIANÇA N ° XXXXXXXXXXXX 

CIDADE, XX de XXXXXXX de 20XX 
 

Credor: CASA DO SESI INDICADA NO PREÂMBULO DO EDITAL 

CNPJ/CPF:  
 

Fiador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

CNPJ/CPF: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Afiançado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

CNPJ/CPF; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

Endereço: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Prazo de validade: de XX/XX/XXXX até XX/XX/XXXX 

Valor limite da fiança: R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

Obrigação afiançada: Garantia de Manutenção da Proposta de Preços OU Caução de Contrato. Em garantia da 

dívida pecuniária, até o valor limite acima indicado, decorrente exclusivamente da Garantia de Manutenção da 

Proposta de Preços OU Caução Contratual, referente às obrigações que devem ser cumpridas pelo afiançado, 

de prestar serviços de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, objeto do Edital de Licitação XX n° XXX/XXXX OU 

do Contrato de Prestação de Serviços n° CPS-XXX/XX XX, datado de XX/XX/XXXX, oriundo do Edital de 

Licitação XX n° XXX/XXXX, em poder do fiador.  

O Fiador obriga-se, obedecido ao valor limite acima especificado, a atender dentro de 48 (quarenta e oito) horas 

a notificação do Credor para pagamento do débito do Afiançado, exceto se houver expressa ordem judicial 

determinando a suspensão do pagamento da dívida.  Esta fiança abrange as obrigações assumidas pelo 

Afiançado, até o limite acima indicado, que tenham vencimento final dentro do prazo de validade acima 

especificado.  O Fiador renuncia expressamente aos benefícios do artigo 827 do Código Civil Brasileiro. Com a 

aceitação da presente carta de fiança por parte do Credor, fica convencionado que, para fins do disposto no art. 

211 do Código Civil, se até 30 (trinta) dias contados da data do término do prazo de validade da fiança o Fiador 

não for notificado pelo Credor, através da correspondência entregue sob protocolo no ________________, 

situado na XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para pagar o débito eventualmente existente em nome do Afiançado, 

ficará o Fiador exonerado da fiança, ficando ainda caracterizada a concessão, pelo Credor, de moratória ao 

Afiançado, nos termos do artigo 838, I do Código Civil Brasileiro. O Fiador exonera-se também da fiança se 

ocorrer prorrogação de prazo ou novação da obrigação afiançada, sem seu expresso consentimento. O Fiador 

tem ainda o direito de exonerar-se da fiança se houver tolerância do Credor quanto ao cumprimento de qualquer 

obrigação afiançada, abrangendo prazo superior a 05 (cinco) dias. A presente fiança é firmada em 1 (uma) via 

original e 2 (duas) cópias. 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO XII – DECLARAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PERTENCENTES AO QUADRO 
TÉCNICO DA PROPONENTE DE REALIZAÇÃO DO OBJETO 

 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:______________________________________________________  
 

QUADRO TÉCNICO 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO 
TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

Inserir dados do(s) profissional(is) a ser(em) 
indicado(s) no parágrafo primeiro da cláusula 
primeira da minuta do contrato. 

   

    

    

    

    

    

    

Observação: Todos os profissionais indicados deverão compor o quadro de responsáveis 
técnicos da pessoa jurídica junto ao Conselho de Classe conforme destacado no item 10.1 “b” 
do ANEXO II. 

 
Conforme consta do item 4 do Anexo II do Edital de Licitação de CONVITE nº xxx/xxxx, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência, tendo pleno conhecimento de todas as 
características dos projetos, prazos, especificidades, valores, ou seja, do objeto licitado, para sua perfeita 
execução. 

 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

ASSINATURA________________________ 

NOME:_____________________________ 

CARGO:____________________________ 

 
_______________________ 
LICITANTE/CNPJ 
 
______________________________________________________________ 
CARIMBO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
CARGO: 

 
 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 
 
OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente. 
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ANEXO XIII - MODELO DE TERMO DE DEPÓSITO VOLUNTÁRIO GRATUITO 
 

 

 
DEPOSITANTE: CASA DO SESI INDICADA NO PREÂMBULO DO EDITAL, inscrito no CNPJ XXXXXXXX, 

sediada nesta Capital, na Avenida Cândido de Abreu n° 200. 

DEPOSITÁRIO: (Nome do Comprador), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº 

(xxx), C.P.F. nº (xxx), residente e domiciliado na Rua (xxx), nº (xxx), bairro (xxx), Cep (xxx), Cidade (xxx), no 

Estado. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Depósito Voluntário, que se 

regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

 

OBJETO DO TERMO: 

Cláusula 1ª: O presente termo tem como OBJETO o depósito gratuito do bem móvel (xxxxx), avalidado em R$ 

(xxxxxxx) (Valor expresso), pelo DEPOSITANTE, possuindo as seguintes descrições: (xxx) (descrever o bem nas 

condições atuais), de propriedade do DEPOSITANTE, que será mantido na cidade  (endereço completo), sob a 

responsabilidade do DEPOSITÁRIO. 

 

DAS OBRIGAÇÕES:  

Cláusula 2ª O DEPOSITÁRIO deverá observar a guarda, diligência, cuidado e conservação do bem, restituindo-

o juntamente com os frutos percebidos.  

 

DO PRAZO: 

Cláusula 3ª: Este termo tem validade a partir do dia (xxx) data de entrega do bem.  

 

DO FORO 

Cláusula 4ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do termo, as partes elegem o foro da comarca de 

Curitiba PR; 

 

Por estarem assim justos, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor. 

 

 

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

 

                                                    

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 

 



 

 

 
 

Processo nº. 17286/19 
EDITAL DE CONVITE Nº. LIC. 2.0085/2019 

 

 
AS 

CPL 

 

 

37 / 37 

 ANEXO XIV – 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 

 

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 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 
______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 

 

 
 

http://www.sistemafiep.org.br/

