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O Serviço Social da Indústria – SESI-PR e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR, todos do 

Departamento Regional do Paraná, adiante designados simplesmente Sesi/Senai, com sede na Avenida Cândido de 

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

MENOR PREÇO POR LOTE, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos , devidamente publicado no D.O.U. 

de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002  e 24/02/2006, 11/05/2011, 

23/12/2011 e com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O Pregão será realizado na forma eletrônica, em sessão pública à distância, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança (criptografia e autenticação) em todas as suas fases.  

1.2 O Sistema Eletrônico a ser utilizado no presente Pregão é o do Banco do Brasil S.A., denominado Licitações-e, 

constante na página eletrônica www.licitacoes-e.com.br; 

1.3 DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 06/10/2021. 

1.4 DATA FINAL DAS PROPOSTAS: até às 08:30 horas, do dia 14/10/2021. 

1.5 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 do dia 14/10/2021. 

1.6 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro do Sesi/Senai, mediante inserção e monitoramento dos dados 

gerados ou transferidos na página eletrônica do Banco do Brasil S.A. Licitações -e www.licitacoes-e.com.br. 

1.7 O encerramento da fase de lances pelo Pregoeiro ocorrerá quando se verificar que não há mais disputa efetiva 

entre os licitantes, momento a partir do qual terá início o tempo randômico para encerramento da sessão. 

1.8 Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública, observarão obrigatoriamente 

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

ao certame. 

 

2. OBJETO 

2.1 A presente licitação tem por objeto a PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS DE PORTARIA PARA AS UNIDADES DE 

CIANORTE E TOLEDO, conforme detalhamento no ANEXO I. 

 

3. CREDENCIAMENTO 

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

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

item 3.2; 

3.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de chave de 

identificação e senha pessoal (intransferíveis ). As solicitações de credenciamento no Licitações -e podem ser 

obtidas através do endereço eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop.  

3.3 Os Licitantes ou seus Representantes Legais deverão estar previamente  credenciados junto ao órgão provedor, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas antes da data de realização do Pregão.  

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

diretamente ou por representante. 

3.5 O credenciamento do Licitante e de seu Representante Legal junto ao sistema eletrônico implica 

responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica e jurídica para realização 

das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
https://www.licitacoes-e.com.br/aop/solicitar-credenciamento.aop
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3.6 Caso ocorra falha no provedor de internet dos proponentes, o Sesi/Senai não se responsabilizará. 

3.7 O mesmo representante não poderá participar ou ser credenciado em um mesmo item/lote por mais de uma 

empresa proponente. 

3.8 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

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

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

Judiciário; 

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

com o Sistema Fiep. 

3.8.4      Empresas inscritas no Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis), consultado no  

 site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça  

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.  

3.8.5     Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

 

4. CONEXÃO COM O SISTEMA E ENVIO DE PROPOSTAS 

4.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da conexão do fornecedor ao Sistema Eletrônico, 

mediante a inserção da senha privativa e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente 

por meio do referido sistema. 

4.2 O fornecedor assume como firmes e verdadeiras a(s) proposta(s) apresentada(s) e os lances. 

4.3 Até o encerramento do acolhimento das propostas os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada. 

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

responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão . 

4.5 No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema estiver acessível aos 

fornecedores, os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízo dos atos realizados. 

4.5.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

na forma eletrônica será suspensa pelo sistema e reiniciada s omente após a comunicação aos 

fornecedores, no endereço eletrônico utilizado para divulgação; 

4.5.2 O pregoeiro irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de manter o pregão suspenso, caso verifique 

transtornos ou impedimentos ao bom andamento da etapa competitiva do certame. 

 

5. PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS 

5.1 O licitante deverá encaminhar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico .  

5.2 Não deverão ser anexados nenhum documento no portal do licitações-e; o licitante deverá digitar sua 

proposta (preço) sem anexar nenhum documento. Os documentos de habilitação deverão ser encaminhados via 

e-mail conforme item 6.17 deste edital. 

5.3 O valor da proposta a ser encaminhado eletronicamente para o sistema deverá ser o previsto no critério de 

julgamento indicado no item 6 do ANEXO II. 

5.4 A classificação de apenas uma proposta de preços não inviabilizará a realização da fase de lances no sistema. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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5.5 O prazo para acolhimento das propostas estará previsto no item 1 do ANEXO II. 

5.6 O preço cotado deverá estar expresso em moeda nacional, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos incidentes, inclusive a utilização 

de transporte(s)/frete(s) necessário ao alcance da realização do objeto do certame. 

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

apresentação. 

5.8 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 100,00 (cem 

reais) 

 

5.9 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente: 

a) Examinou e tem pleno conhecimento de todos os documentos que instruem este edital; 

b) Aceita as cláusulas e condições deste Edital, bem como eventuais retificações, esclarecimentos ou outros 

atos complementares ao edital; 

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

proposta; 

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

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

irretratável. 

5.10 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e Anexos, sejam 

omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento ou o regular andamento 

do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero, 

excessivos ou manifestamente inexequíveis no seu todo. 

 

6. PROCEDIMENTOS DA SESSÃO PÚBLICA 

6.1 A partir do horário previsto no preâmbulo do edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das 

propostas de preços recebidas . O sistema ordenará as propostas classificadas pelo Pregoeiro, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.2 Declarada aberta a sessão, não serão admitidos novos proponentes. 

6.3 O pregoeiro poderá suspender neste momento a sessão para envio das propostas comerciais para parecer 

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

certame. 

6.4 Da decisão que desclassificar as propostas de preços caberá pedido de reconsideração à própria Comissão de 

Licitação, a ser apresentado exclusivamente por meio do sistema eletrônico, acompanhado da justificativa de 

suas razões, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos a contar do momento da desclassificação. As 

reconsiderações deverão ser encaminhadas para o e-mail descrito no item 5 do Anexo II. 

6.5 O Pregoeiro decidirá no mesmo prazo, salvo motivos que justifiquem a sua prorrogação, a ele cabendo registrar 

e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes. O 

Pregoeiro poderá suspender a sessão para avaliação do pedido de recons ideração, reabrindo-a oportunamente 

para publicar a decisão e dar continuidade ao certame. 

6.6 Da decisão da Comissão de Licitação relativa ao pedido de reconsideração não caberá recurso. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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6.7 Os licitantes deverão estar conectados ao sistema para participarem da etapa de lances, devendo encaminhar 

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

horário fixado. 

6.8 O licitante poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja in ferior ao 

seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote. 

6.9 Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,  

VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE. 

6.10 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado 

primeiro no sistema. 

6.11 Quando houver um único licitante ou uma única proposta válida, caberá ao pregoeiro, verificar a aceitabilidade 

do(s) preço(s) ofertado(s). 

6.12 Finalizada a fase de disputa, o sistema eletrônico emitirá aviso de que terá início prazo aleatório de até 30 (trinta) 

minutos para o encerramento da fase de lances, findo o qual estará automaticamente encerrada a recepção de 

lances. 

6.13 Encerrada a fase de lances o pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, com vistas a 

redução de preço, momento em que será reaberto o lote/item para que o proponente arrematante possa 

apresentar novo valor. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço, decidindo 

motivadamente a respeito. 

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

menor valor. 

6.15 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado  

6.16 Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderá ser efetuada diligência, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-

se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 

6.16.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação   

aos custos com indícios de inexequibilidade; 

6.16.2 Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

6.16.3 Verificação de outros contratos que o proponente mantenha com outras Instituições; 

6.16.4 Pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: revendedores de suprimentos e 

fabricantes; 

6.16.5 Verificação de notas fiscais dos produtos/serviços adquiridos/executados pelo proponente; 

6.16.6 Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 

6.16.7 Também será desclassificada a proposta que, após as diligências, não corrigir ou justificar eventuais 

irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

6.16.8 A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar  majoração de seu valor 

global. 

6.17 Finalizada a fase de negociação, iniciar-se-á a fase de Habilitação, onde o arrematante deverá encaminhar 

para o e-mail: renato.pierote@sistemafiep.org.br até às 18 horas do primeiro dia útil subsequente ao 

término da sessão de disputa, os documentos de habilitação, indicados no item 7 deste edital e a 

proposta assinada, atualizada e definitiva, deduzido o mesmo desconto ofertado na fase de lances, sendo 

que o preço definitivo deverá ser o último registrado no sistema. 

mailto:renato.pierote@sistemafiep.org.br
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6.18 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente com a 

declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem possi bilitar a 

Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade 

6.19 Havendo dúvida quanto aos documentos apresentados, poderá ser solicitado que a licitante apresente, no prazo 

estabelecido pela Comissão de Licitação do Sistema Fiep, os documentos originais de habilitação, podendo ser 

cópia autenticada ou cópia simples, desde que acompanhados dos originais para análise da Comissão.  

6.20 O Pregoeiro efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das Empresas 

Inidôneas e Suspensas (Ceis), no site: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam e Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos cadastros, a(s) 

proponente(s) será(ão) inabilitada(s) ou/e não poderá(ão) participar do certame, haja vista a impossibilidade de 

participação. 

6.21 Recebidos os documentos de habilitação no prazo indicado, o Pregoeiro fará a análise de acordo com critério de 

aceitabilidade previsto em Edital.  

6.22 Se a empresa que apresentou o menor preço for inabilitada ou descumprir qualquer outra exigência do edital, 

caberá à Comissão de Licitação juntamente com o Pregoeiro convocar o autor do segundo menor lance e, se 

necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério 

de aceitabilidade, estabelecido neste edital. 

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

Edital. 

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

e adjudicação. 

6.25 As decisões do Pregoeiro serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão pública e lavradas 

em ata a ser gerada pelo sistema após a finalização dos trabalhos do Pregão. O resultado final do Pregão será 

divulgado via internet no site www.fiepr.org.br/licitacao/html. 

 

7. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 Após a declaração de arrematante, conforme determinação do Pregoeiro, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos de habitação: 

a) Declaração da proponente, conforme modelo do ANEXO III, obrigatoriamente em papel timbrado da 

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

c)    Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria -Geral da 

Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da Uni ão, por ela 

administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de 

outubro de 2014 e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as 

contribuições previdenciárias. 

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

também o ICMS; 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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e) Certidão Negativa Municipal compreendendo ISS-QN, da licitante, se for inscrita na Fazenda Municipal; 

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

Governo do Distrito Federal, em substituição aos documentos exigidos nas alíneas “d” e “e” acima; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

i) Certidão negativa de pedidos de falência da empresa, expedida por distribuidor judicial localizado na Cidade 

sede da empresa proponente, com antecedência máxima de 60 (sessenta) dias corridos da data de 

apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

j) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

k) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores. No caso do ato constitutivo, estatuto ou do contrato social terem sofrido alterações, 

essas deverão ser apresentadas, ao menos que os referidos documentos sejam consolidados ; 

l) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

m) Declaração subscrita pelo representante legal da licitante afirmando, sob as penas da lei, que a empresa 

“TEM CIÊNCIA SOBRE LEIS ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE 

CONDUTA DO SISTEMA FIEP”, conforme modelo constante do ANEXO V; 

n) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

7.2 Serão aceitos documentos assinados digitalmente através da estrutura de chave pública, juntamente 

com a declaração de serviço de autenticação digital ou documento correlato, lembrando que estes devem 

possibilitar a Comissão de Licitação, a realizar sua verificação de autenticidade. 

7.3 As Certidões apresentadas deverão estar em condições de aceitabilidade quanto ao “prazo de validade”. Caso  

as validades das Certidões não estejam expressas, será considerado o prazo de validade de 60 (sessenta) dias 

corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

7.4 Os documentos de que trata o item 7.1 devem ser da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto 

do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que respeita ao documento descrito no item “c”. 

7.5 A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital no prazo previsto no item 6.19 e que não 

atender as condições previstas no item 7.1 será considerada inabilitada.  

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

8.1 Sob pena de decadência do direito, no prazo de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para sessão de 

abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segunda-feira a sexta-feira), qualquer pessoa, através 

de endereço de e-mail renato.pierote@sistemafiep.org.br, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o 

presente edital. 

8.2 Caberá à Comissão de Licitações do Sesi/Senai decidir sobre o pedido de impugnação e esclarecimentos do 

Edital conforme prazo previsto no item 5 do Anexo II, contado de seu recebimento.  

8.3 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, se rá designada nova 

data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site  www.fiepr.org.br/licitacao/html, se 

a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

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

 

mailto:licitacoes@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitação do Sesi/Senai, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, solicitando 

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

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

certame. 

9.2.1 Poderá a Comissão de Licitação realizar diligência para averiguar a veracidade, existência ou validade de 

documento quando julgar necessária. A possibilidade do ato não faculta a apresentação da documentação 

exigida no edital pela empresa participante. 

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

propostas eletrônicas e quando não houver lances para o desempate. Havendo propostas iguais, será vencedora 

a empresa que enviou antes a sua proposta. Se mesmo assim continuarem empatadas, pois as propostas foram 

dadas em tempos exatamente iguais, o pregoeiro realizará um sorteio para promover o desempate.  

9.4 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas no item 17 deste edital. 

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

estipulado no ANEXO II. 

9.6 Omissões ou desatendimento a exigências consideradas eminentemente formais, que sejam irrelevantes para o 

entendimento da proposta, não acarretarão na desclassificação da proposta, desde que não causem prejuízo 

para o Sesi/Senai e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

10. RECURSO 

10.1 Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, de forma motivada, em campo próprio do sistema, mani festar 

sua intenção de recorrer no prazo de 24 horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para 

apresentar as razões de recurso, através do e-mail estipulado no ANEXO II item 5, em documento de formato 

PDF, devidamente datado e assinado pelo representante legal, até às 18h00 do segundo dia útil. Após a 

publicação do Recurso no site do Sistema Fiep, ficam as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, 

querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

10.2 Caso o proponente não apresente intenção de recurso via sistema Licitações-e, conforme preconiza o item 10.1 

no prazo ali estipulado, entende-se pelo declínio do direito de recorrer. 

10.3 O Pregoeiro analisará a intenção de recurso, podendo acatá-la ou não, devendo para tal justificar sua decisão. 

10.4 A falta de manifestação do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do item 10.1, importará em 

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

insuscetíveis de aproveitamento. 

10.5 Não serão aceitos recursos com intuito meramente protelatório. Os recursos terão efeito suspensivo. 

10.6 O recurso e a contrarrazão correspondente serão encaminhados para a autoridade competente do Sesi/Senai 

por intermédio do Pregoeiro, para serem submetidos à análise e decisão. 

10.7 Os recursos serão julgados pela autoridade competente ou por quem esta delegar competência n o prazo de até 

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

 

11. ADJUDICAÇÃO 

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

 

12. PAGAMENTO 

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

da entrega do(s) produto(s) ou execução dos serviços , mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura 

correspondente e após a aprovação do(s) produto(s), pela Fiscalização do Sesi/Senai. 

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

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

12.3 O faturamento deverá ser feito para o Sesi/Senai, conforme dados constantes do ANEXO II. 

12.4 A aprovação do(s) produto(s) dependerá de avaliação, que será efetuada após o processo de conferência, sendo 

que a assinatura do comprovante da conclusão da entrega do(s) produto(s) não implica na sua aprovação.  

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

13.1 Ficam estabelecidos no ANEXO II o prazo e o local para a entrega do(s) produto(s). 

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 O Sesi/Senai formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

14.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou não o aceitar dentro de 02 (dois) dias úteis 

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

sujeitará esta às penalidades previstas no item 17 deste Edital. 

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

14.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 

Sesi/Senai. 

14.5 É expressamente proibida a subcontratação do objeto a licitante que tenha participado do procedimento licitatório 

ou a empresa proibida de contratar com o Sesi/Senai. 

14.6 O contrato de prestação de serviços será preferencialmente assinado digitalmente, median te assinatura 

eletrônica ou uso de certificado digital válido, emitido por autoridade certificadora credenciada pela Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil. (ANEXO VI) 

14.7 O(s) representantes(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato em nome da 

CONTRATADA, e indicado(s) no ANEXO VII, deverá(ão) possuir assinatura eletrônica ou e-CPF. 

14.8 A assinatura através do e-CNPJ será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) física(s) 

indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa. 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

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

contratuais.  

15.2 Ficam excepcionados do disposto no caput do presente item os fatos novos, comprovadamente não conhecidos 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, desde de que devidamente 

fundamentado e aceito pelo Sesi/Senai do Paraná, em parecer fundamentado, atendendo, obrigatoriamente, o 

preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a  Contratada obrigada a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por cento) para reforma de edifício ou equipamento, 

do valor inicial atualizado do item, etapa ou parcela, a ser acrescida ou suprimida nos quantitativos que se fizerem 

necessários, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do Sesi/Senai. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo ou denunciado unilateralmente pelo SISTEMA 

FIEP a qualquer tempo, mediante notificação prévia de, no mínimo, 15 (quinze) dias ou, ainda, resolvido nos termos 

do artigo 474 do Código Civil Brasileiro, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

16.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

16.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

16.1.5 A lentidão do seu cumprimento, levando o Sesi/Senai a comprovar a impossibilidade da prestação do 

objeto, nos prazos estipulados; 

16.1.6 A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao Sesi/Senai; 

16.1.7 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no 

contrato ou pela Fiscalização do Sesi/Senai;  

16.1.8 O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar 

a sua execução, assim como as de seus superiores; 

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

contrato; 

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

16.1 Nas hipóteses das alíneas “16.1.1”, “16.1.3”, “16.1.5”, “16.1.6”, “16.1.7”, “16.1.8”, “16.1.9” e “16.1.10”, a parte 

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

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

no site do Sesi/Senai e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de aplicação das 

sanções previstas no item 17 deste edital, sempre assegurada a ampla defesa e o contraditório. 

16.3 Anteriormente à rescisão, será assegurada à CONTRATADA a possibilidade de exercer o contraditório  e a ampla 

defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

16.4 Todos os pedidos formalmente realizados antes da rescisão deverão ser atendidos integralmente, no prazo e 

preço previstos, bem como os pagamentos ainda não realizados por serviços já prestados. 

16.5 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o SISTEMA FIEP poderá deduzir, dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços objeto deste contrato, o valor equivalente aos danos ou 

prejuízos causados ao SISTEMA FIEP mediante instauração de processo de apuração de responsabilidade, 
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assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

17.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

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

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

17.2 Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conforme, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do Sesi/Senai e nos casos de infrações de menor gravidade 

17.3 Será cabível pena de multa: 

17.3.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução/entrega, aplicação de multa de 2% (dois 

por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.2  Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção 

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.3    Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

17.3.4    Ao proponente que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 

da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada a penalidade de 

suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos e/ou multa até o percentual de 20% 

(vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

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

17.5 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

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

Sesi/Senai. 

17.6 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

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

17.8 No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 

o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o 

CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos do Sesi/Senai. 

17.9 Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da 

intimação do ato. 

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

18.1 Dos valores devidos à CONTRATADA serão descontados os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção 

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

19.1 O objeto deste edital deverá ser executado rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital 

e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua recusa, com a aplicação das 

penalidades previstas no item 17, deste Edital. 

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

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

19.3 As empresas interessadas deverão manter-se atualizadas de quaisquer alterações e/ou esclarecimentos sobre 

o edital, através da consulta permanente ao site www.fiepr.org.br/licitacao/html, não cabendo ao Sesi/Senai 

a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

estabelecidas, o Sesi/Senai poderá, mediante notificação, rescindir o ajuste e optar pela convocação das demais 

proponentes na ordem de classificação, nos termos do inciso XIV do art. 21 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do Sesi/Senai. 

19.5 Fica assegurado ao Sesi/Senai o direito de: 

a) Adiar a data de abertura do presente certame, dando conhecimento aos interessados, mediante informação 

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

da data inicialmente marcada; 

b) Cancelar o presente certame, a qualquer tempo, desde que haja motivo que o justifique, nos termos do art. 

40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do Sesi/Senai, dando ciência aos 

interessados; 

c) Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias corridos, para a abertura 

das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteraçã o do edital vier a afetar a 

formulação das propostas. 

19.6 É facultado, ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de  documento ou 

informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

19.7 A Contratada ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do 

Sesi/Senai, durante a entrega do(s) produto(s) contratados, reparando-os às suas custas, não lhe cabendo 

nenhuma indenização por parte do Sesi/Senai. 

19.8 Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valo res nos contratos a qualquer 

título. 

19.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir o(s) produto(s) que não estejam de acordo com as especificações 

e padrões de qualidade exigidos, sem ônus para Sesi/Senai. 

19.10 Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste edital, referentes a recursos, impugnações ou pedidos 

de esclarecimentos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e serão considerados os dias 

consecutivos. 

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

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

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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Licitação do Sesi/Senai poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação 

de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas neste item.  

 

20. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS   

20.1 As Partes declaram que eventuais dados pessoais que porventura venha a ser disponibilizados para a execução 

do objeto do presente edital serão requeridos, utilizados e/ou tratados, estritamente para atendimento da 

finalidade a que se propõem, comprometendo-se as Partes a adotar as melhores práticas de governança e 

segurança de dados pessoais, em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais) e Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). 

 

 

21. FORO 

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

aplicação deste Edital e seus Anexos. 

 

Curitiba, 10 de setembro de 2021. 

 

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

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA SESI CIANORTE E SENAI TOLEDO 

 

O VALOR TOTAL DESTA LICITAÇÃO É DE R$ 201.282,48 

 

LOTE 01 – SESI CIANORTE – VALOR MÁXIMO DO LOTE R$ 132.226,92 

CASA UNIDADE ENDEREÇO  Q T PERFIL JO RNADA 
HO RÁRIO DE 
TRABALHO  

R$ 
MÁXIMO  

TO TAL 

MENSAL 

R$ MÁXIMO  
TO TAL 

ANUAL 

SESI Cianorte 

Travessa Um, 

63 - Bairro : 

Parque 

Industrial - 

CEP: 87.207-

034 

01 
Porteiro 

(Masc/Fem) 

44h00 

semanais 

(Seg. a 

Sab) 

Segunda a sexta-

feira das 06:00 às 

10:30 – 11:30 às 

14:35 e Sábados  

das 07:20 às 10:30 

– 10:45 às 13:35 

R$ 

5.387,58 

R$ 

64.650,96 

SESI Cianorte 

Travessa Um, 

63 - Bairro : 

Parque 

Industrial - 

CEP: 87.207-

034 

01 
Porteiro 

(Masc/Fem) 

44h00 

semanais 

com 

adicional 

noturno 

(Seg. a 

Sab) 

Segunda a sexta-

feira das 14:35 às 

16:30 – 17:30 às 

23:30 e Sábados  

das 13:20 às 14:30 

– 14:45 às 18:00 

R$ 

5.631,33 

R$ 

67.575,96 

TOTAL GERAL 
R$ 

11.018,91 

R$ 

132.226,92 

 

 

LOTE 02 – SENAI TOLEDO – VALOR MÁXIMO TOTAL DO LOTE R$ 69.055,56  

CASA UNIDADE ENDEREÇO  Q T PERFIL JO RNADA 
HO RÁRIO DE 
TRABALHO  

R$ 
MÁXIMO  

TO TAL 
MENSAL 

R$ 
MÁXIMO  

TO TAL 
ANUAL 

SENAI Toledo 

Rua Julio de 

Castilho, 

3465 - 

Bairro: Vila 

Industrial - 

CEP: 

85.904-175 

01 
Porteiro 

(Masc/Fem) 

44h00 

semanais 

com 

adicional 

noturno 

(Seg. a 

Sab) 

Segunda a quinta-

feira das 14:30 às 

17:00 – 18:00 às 

23:00; sexta-feira 

das 14:30 às 17:00 – 

18:00 às 20:30 e 

Sábados  das 07:30 

às 11:30 – 13:00 às 

18:00 

 

R$ 

5.754,63 

R$ 

69.055,56 

TOTAL GERAL 
R$ 

5.754,63 

R$ 

69.055,56 

 
*Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
1. SERVIÇO DE PORTARIA 
1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA PARA SESI CIANORTE E SENAI TOLEDO 
 
 
 



 

 

 

 
Processo nº. 22401/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0579/2021 

 

 

RGP/ATS/VCS 

CPL 

 

 

14 / 39 

2. PERFIL DO FUNCIONÁRIO 
2.1 Boa apresentação: o conceito de “apresentação pessoal’ envolve desde a aparência física e a higiene pessoal, até a 
postura profissional do indivíduo. Exige-se uma apresentação pessoal conservadora e sóbria, e, portanto, qualquer traço de 
extravagância ou informalidade deve ser evitado. 
2.2 Postura: Transparecer o máximo de comprometimento e seriedade adotando uma postura determinada, convincente e 
educada para que se faça cumprir o regulamento que esteja sendo desobedecido. Porém, deve ser atencioso com quem 
solicita informações, procurando ajudar sempre que possível. 
2.3 Cordialidade: Para tratamento das situações em que as regras de segurança sejam cumpridas sem gerar atrito 
desnecessários. 
2.4 Responsabilidade e disciplina: Capacidade de cumprir constantemente as rotinas e procedimentos estabelecidos.  
2.5 Atenção: Estar sempre atento as situações que podem produzir indicativos de riscos ao local.  
2.6 Boa comunicação: Saber se expressar corretamente, de forma polida, formal, sem gírias transmite confiabilidade, 
autoridade e credibilidade, facilitando o cumprimento dos procedimentos. Comunicar-se de forma objetiva e manter-se atento 
aos meios de comunicação utilizados para desenvolver suas atividades. 
2.7 Pontualidade:  comparecer ao trabalho com uniforme completo e com antecedência de 10 minutos ao início da sua 
jornada. 
 
3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
3.1 Controlar a entrada e saída de veículos, pertencentes a frota do Sistema Fiep e fiscalizar a entrada e saída de veículos 
particulares nas dependências.  
3.2 Identificar o público a qual o motorista se enquadra: colaborador do Sistema Fiep, alunos, prestador de serviços, 
entregadores, fornecedor e demais públicos, orientando quanto ao local onde este possui autorização para estacionar o 
veículo.  
3.3 Garantir que sejam utilizadas as vagas corretamente; em casos em que o usuário não deixe de cumprir com as orientações 
ou faça uso de vagas que não possui direito a Supervisão de Segurança deverá ser imediatamente comunicada. 
3.4 Comunicar ao responsável da Unidade, toda e qualquer acontecimento entendido como estranho às rotinas, que possa 
vir a representar risco para o patrimônio do Sistema Fiep, a seus colaboradores, autoridades, funcionários terceirizados e 
visitantes que estejam na área de abrangência da Unidade. 
3.5 Receber de maneira polida e educada o público em geral, orientando-o para que se dirija ao setor que será visitado, ou 
ainda à recepção. 
3.6 Permanecer atento à entrada de autoridades.  
3.7 Proibir a utilização da guarita para guarda de objetos ou bens estranhos ao local.  
3.8 Identificar e relatar caso haja depredação nos veículos dos usuários do estacionamento, comunicando imediatamente o 
responsável pela Segurança na Unidade.  
3.9 Não permitir a utilização dos veículos da frota por prestadores de serviços, ou ainda pessoas que não façam parte do 
quadro funcional da empresa.  
3.10 Não permitir a utilização do estacionamento por pessoas alheias a Instituição.  
3.11 Controlar através de planilha e ou sistema próprio o nome dos colaboradores/alunos que utilizam bicicletas e que as 
deixam no estacionamento da Unidade. 
3.12 Somente será permitido que bicicletas pernoitem na Instituição desde que previamente seja comunicada a Supervisão 
de Segurança desde que devidamente presas por corrente e cadeados. 
3.13 Orientar aos usuários que tomem as medidas de segurança cabíveis como, verificar se os vidros e portas veículos dos 
veículos estão devidamente fechadas e trancadas.  
3.14 Realizar a abertura/fechamento dos portões conforme orientações e horários pré -definidos. 
3.15 A entrada de veículos de empresas que estejam desenvolvendo trabalhos na Instituição só será liberada para entrega 
ou coleta de materiais. É vedada a entrada e de qualquer veículo para outro fim.  
3.16 Será permitido a utilização do estacionamento para prestadores de serviços, de apenas 01 (Um) carro por empresa, 
caso haja disponibilidade de vagas para este perfil.  
3.17 Permitir o acesso de viaturas, ambulâncias com a finalidade de prestar atendimento. 
3.18 Na constatação de veículos estacionados irregularmente na Instituição, deverá ser solicitado a adequação do veículo, a 
fim de não prejudicar os demais.  
3.19 Colaboradores de outras Unidades poderão utilizar o estacionamento desde que haja vagas disponíveis para visitantes. 
3.20 Colaboradores de outras Unidades que necessitem que seus carros pernoitem no prédio, deverão contatar o responsável 
pela liberação das vagas, qual irá autorizar a Supervisão de Segurança a liberar a utilização do estacionamento 
 
4. REQUISITOS BÁSICOS 
4.1 Os profissionais selecionados pela CONTRATADA para prestação dos serviços de Portaria deverão atender os seguintes 
requisitos:  
a) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos; 
b) Instrução correspondente ao ensino médio completo; 
c) Possuir curso de Porteiro. 
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5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
5.1 Realizar conforme necessidade ou uma vez ao ano treinamento de capacitação aos funcionários que desempenhem esta 
atividade.  
5.2 Disponibilizar para que os funcionários participem de treinamentos ofertados pelo Sistema Fiep que sejam inerentes a 
atividade, cobrindo assim o posto durante o período do treinamento sem que haja custos adicionais ao Contratante.  
5.3 Zelar para que os colaboradores que atendam a este posto cumpram o desempenho das suas atividades conforme escopo 
de trabalho.  
5.4 Indicar Supervisor por Unidade/região que o representará e será responsável pela execução do contrato, com a missão 
de garantir o bom andamento do mesmo, com a obrigação de se reportar ao responsável na Unidade e quando houver 
necessidade, ao Gestor do Contrato que tomará as providências pertinentes para que sejam corrigidos todo os problemas 
detectados. Esta indicação deverá ocorrer no momento da assinatura do contrato.  
5.5 Instruir seus prepostos quanto a necessidade de acatar as orientações, inclusive quanto ao cumprimento das Normas 
Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 
5.6 Prestar os serviços, objeto deste Termo de Referência, utilizando-se de empregados devidamente qualificados e de boa 
índole moral.  
5.7 Manter supervisor atuante para atender aos postos de trabalho, identificando possíveis desvios de conduta e que realize 
o acompanhamento do desempenho individual.  
5.8 Atender as solicitações quanto as substituições da mão-de-obra entendida como inadequada para prestação dos serviços.  
5.9 Providenciar a substituição de colaboradores que vierem a apresentar posturas inadequadas, num prazo máximo de 05 
dias, a contar da data de solicitação. 
5.10 Disponibilizar cobertura para casos de falta, afastamentos, exames médicos, treinamentos e demais situações em que 
o colaborador tenha necessidade de ausenta-se do posto.  
5.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio do 
Contratante ou de terceiros, por ação ou omissão de seus supervisores e/ou empregados. 5.12 Registrar e controlar 
mensalmente a frequência de seus funcionários, em sistemas informatizados. 
5.13 Descontar nas mensalidades faltas que não venham a ser cobertas. 
5.14 Relatar ao responsável na Unidade toda e qualquer irregularidade observada no posto onde houver prestação dos 
serviços e registrar em livro ocorrências, e quando necessário a Gestão de contratos.  
5.15 Cumprir com todas as exigências do sindicato da categoria.  
5.16 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados 
ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento a todas as determinações trabalhistas e 
previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades civis, penais, criminais e demais sanções legais 
decorrentes do eventual descumprimento destas. 
5.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital e/ou municipal, as normas de 
segurança do CONTRATANTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e Medicina do Trabalho;  
5.18 Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de eventual ocorrência de 
acidente com seus empregados nas dependências do CONTRATANTE, apresentando cópia do mesmo ao Gestor do 
Contrato;  
5.19 Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam desempenhando suas atividades no Sistema Fiep,  
contendo, minimamente: nome, CPF, PIS/PASEP, nível de escolaridade, endereço residencial e telefone disponibilizando-o, 
mensalmente à Gestão de Contratos, juntamente com os documentos exigidos para entrega mensal junto às Notas Fiscais 
(indicados por posto/unidade);  
5.20 Sujeitar-se, no que toca ao presente objeto, a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando 
esclarecimentos solicitados e atendendo as determinações efetuadas.  
5.21 Empregar profissionais preparados para o desempenho das funções, bem como realizar exames médicos periódicos, e 
ainda mantê-los devidamente uniformizados e identificado por crachás.  
5.22 Manter durante a execução do Contrato, os uniformes e equipamentos sempre em perfeitas condições.  
5.23 A substituição dos uniformes será realizada uma vez ao ano, ou ainda conforme haja o desgaste dos mesmos, sem 
ônus aos contratados.  
5.24 Considerar para as quantidades apresentadas, como sendo um quantitativo mínimo, podendo ser ajustadas mediante a 
solicitação/tamanho da unidade contratante.  
 

UNIFORME PARA OS POSTOS DE PORTARIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 Calça comprida 2 peças por profissional 

02 Camisa de manga curta 2 peças por profissional 

03 Camisa de manga comprida 2 peças por profissional 

04 Jaqueta 1 peça por profissional 
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05 Blusão 1 peça por profissional 

06 Boné 1 peça por profissional 

07 Bota Cano Longo ou coturno (com certificado de segurança) 1 peça por profissional 

08 Capa de chuva 1 peça por profissional 

09 Cinto de nylon 1 peça por profissional 

 

ACESSÓRIOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

01 

Aparelho de radiocomunicação (HT) com nível de potência ajustável, alcance 
mínimo de 

20 km na transmissão, nível profissional, acompanhado de bateria carregável e 

carregador. Devidamente licenciado junto a ANATEL 

01 por posto 
(quando houver 

mais de um posto 
por unidade) 

02 
Lanterna de mão, tipo farolete, com lâmpada halógena de 55W, tensão de 

carregador de 110V/220V, peso máximo de 3.6 kg. (acompanhada da  respectiva 
quantidade necessária de pilhas ou baterias) 

01 por posto 

03 
Armário de aço, portas grandes, com pintura antiferrugem e total de portas 

suficientes ao número de empregados, sendo uma porta para cada, com fechadura 
(à chave) ou pitão para cadeado. 

01 por unidade 

04 
Livro para anotação de ocorrências, contendo 100 (cem) folhas pautadas (substituir 

conforme a necessidade de cada unidade) 
01 por unidade 

05 Caneta, grampeador, régua, pasta, tesoura, durex 01 por unidade 

06 Bloco de rascunho 01 por unidade 

 
5.25 COMPETE AOS COLABORADORES CONTRATADOS PELA CONTRATADA: 
a) Controlar a entrada e saída de veículos, pertencentes a frota do Sistema Fiep e fiscalizar a entrada e saída de veículos 
particulares nas dependências.  
 
b) Identificar o público a qual o motorista se enquadra: colaborador do Sistema Fiep, alunos, prestador de serviços, 
entregadores, fornecedor e demais públicos, orientando quanto ao local onde este possui autorização para estacionar o 
veículo.  
c) Garantir que sejam utilizadas as vagas corretamente, casos em que o usuário não deixe de cumprir com as orientações 
ou faça uso de vagas que não possui direito a Supervisão de Segurança deverá ser imediatamente comunicada.  
d) Comunicar ao responsável da Unidade, toda e qualquer acontecimento entendido como estranho às rotinas, que possa 
vir a representar risco para o patrimônio do Sistema Fiep, a seus colaboradores, autoridades, funcionários terceirizados e 
visitantes que estejam na área de abrangência da Unidade.  
e) Receber de maneira polida e educada o público em geral, orientando-o para que se dirija ao setor que será visitado, ou 
ainda à recepção.  
f) Permanecer atento à entrada de autoridades.  
g) Proibir a utilização da guarita para guarda de objetos ou bens estranhos ao local.  
h) Identificar e relatar caso haja depredação nos veículos dos usuários do estacionamento, comunicando imediatamente o 
responsável pela Segurança na Unidade.  
i) Não permitir a utilização dos veículos da frota por prestadores de serviços, ou ainda pessoas que não façam parte do 
quadro funcional da empresa.  
j) Não permitir a utilização do estacionamento por pessoas alheias a Instituição.  
k) Controlar através de planilha e ou sistema próprio o nome dos colaboradores/alunos que utilizam bicicletas e que as 
deixam no estacionamento da Unidade.   
l) Somente será permitido que bicicletas pernoitem na Instituição desde que previamente seja comunicada a Supervisão de 
Segurança desde que devidamente presas por corrente e cadeados.  
m) Orientar aos usuários que tomem as medidas de segurança cabíveis como, verificar se os vi dros e portas veículos dos 
veículos estão devidamente fechadas e trancadas.   
n) Realizar a abertura/fechamento dos portões conforme orientações e horários pré -definidos.  
o) A entrada de veículos de empresas que estejam desenvolvendo trabalhos na Institui ção só será liberada para entrega ou 
coleta de materiais. É vedada a entrada e de qualquer veículo para outro fim.  
p) Será permitido a utilização do estacionamento para prestadores de serviços, de apenas 01 (Um) carro por empresa, caso 
haja disponibilidade de vagas para este perfil.  
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q) Permitir o acesso de viaturas, ambulâncias com a finalidade de prestar atendimento.  
r) Na constatação de veículos estacionados irregularmente na Instituição, deverá ser solicitado a adequação do veículo, a 
fim de não prejudicar os demais.  
s) Colaboradores de outras Unidades poderão utilizar o estacionamento desde que haja vagas disponíveis para visitantes.   
t) Colaboradores de outras Unidades que necessitem que seus carros pernoitem no prédio, deverão contatar o responsável 
pela liberação das vagas, qual irá autorizar a Supervisão de Segurança a liberar a utilização do estacionamento.  
 
5.26 A CONTRATADA deverá atender a todas as exigências da convenção coletiva de trabalho podendo a CONTRATANTE 
solicitar a qualquer tempo a comprovação do cumprimento das mesmas.  
5.27 A redução do efetivo de empregados da CONTRATADA, a pedido do SISTEMA FIEP, em decorrência de feriados ou 
recessos que ocorrerem nos postos de trabalho, desde que cientificados previamente à CONTRATADA, com pra zo mínimo 
de 05 (cinco) dias úteis, serão descontados da fatura mensal.  
 
6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
6.1 Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução da prestação dos serviços. 
6.2 Supervisionar a execução da pres tação dos serviços, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos 
quantitativo e qualitativo. A supervisão será realizada pelo responsável na unidade juntamente com o Gestor do contrato.  
6.3 Aprovar as etapas de execução da prestação dos serviços, desde o planejamento até a sua efetiva concretização. 
6.4 Facilitar o acesso do pessoal da CONTRATADA, dentro das normas que disciplinam a segurança e o sigilo, aos locais de 
execução das tarefas, além de fornecer, sem ônus, os demais elementos necessários à perfeita execução dos serviços. 
6.5 Disponibilizar o espaço físico necessário para a instalação dos postos de operação, controle e acompanhamento das 
atividades de Portaria nas áreas de prestação dos serviços. 
6.6 Disponibilizar ao pessoal (empregados ou preposto) da CONTRATADA, instalações sanitárias e vestiários com armários 
necessários à execução dos serviços. 
6.7 Supervisionar o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos empregados da CONTRATADA para a prestação dos 
serviços, conforme detalhamento constante deste edital, evitando e restringindo que os prestadores de serviço contratados 
exerçam atividades próprias dos colaboradores efetivos. 
6.8 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela CONTRATADA ou por seu 
preposto, para cumprimento de suas obrigações. 
6.9 Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais.  
6.10 Atestar a execução da prestação dos serviços e receber as faturas correspondentes, quando apresentadas na forma 
estabelecida em Contrato e no Anexo II do Edital. 
6.11 Providenciar o pagamento mensal à empresa CONTRATADA e deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os 
pagamentos efetuados à CONTRATADA. 
6.12 Exercer a Fiscalização por colaboradores previamente designados, por intermédio dos supervisores da CONTRATADA, 
dos serviços prestados, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo com 
as condições e exigências especificadas, acompanhando rigorosamente o cumprimento, pela CONTRATADA de todas as 
suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias relacionadas ao respectivo Contrato, podendo a qualquer tempo 
exigir cópias dos documentos comprobatórios da quitação dessas obrigações. 
6.13 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato. 
6.14 Exigir o imediato afastamento e/ou substituição de qualquer empregado da CONTRATADA considerado inadequado ou 
não qualificado para a execução dos serviços contratados, com ônus da substituição para a CONTRATADA. Neste caso 
apresentar relatório detalhado do ocorrido. 
6.15 No caso de comunicação de desempenho insuficiente na execução dos serviços pelo titular da unidade demandante 
dos serviços, o Gestor do Contrato procederá com a solicitação de imediato afastamento e/ou substituição do profissional da 
Contratada, conforme item acima. 
6.16 Para a alocação e substituição de empregados da CONTRATADA, o Gestor do Contrato emitirá solicitação formal, cujo 
prazo para atendimento será de até 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, para novas alocações, e para  
substituições, podendo ser imediato conforme a necessidade da unidade ou motivo da solicitação de afastamento.  
6.17 Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissionais exigidos, solicitando à CONTRATADA as 
substituições e os treinamentos que se verificarem necessários. 
6.18 Solicitar a qualquer tempo, qualquer atualização de documentos comprobatórios, solicitados neste edital.   
  
7. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
7.1 A Contratante aplicará mensalmente uma pesquisa de satisfação com as unidades que utilizaram o serviço.  
7.2 A pesquisa de satisfação seguirá a metodologia Net Promoter Score (NPS), a qual busca, através de uma pesquisa 
quantitativa e qualitativa, um panorama sobre a fidelidade dos clientes e quão satisfeitos estão com o serviço prestado.  
7.3 Entre as vantagens desta metodologia, pode-se destacar: mensuração do grau de promoção dos clientes para 
entendimento dos pontos fortes e facilidade na identificação de problemas para entendimento dos pontos de melhoria 
necessários no atendimento. 
7.4 O CSC – Centro de Serviços Compartilhados, como área gestora do contrato, encaminhará a pesquisa de satisfação via 
Google Forms no primeiro dia útil de cada mês para avaliação dos serviços prestados no mês anterior.  
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7.5 Os usuários terão 2 (dois) dias úteis como prazo para avaliação do serviço e o CSC terá 1 (um) dia útil para compilação 
dos dados, 1 (um) dia útil para compartilhar com a Contratada o resultado da pesquisa e 2 (dois) dias úteis para aplicação do 
resultado da pesquisa no faturamento. 
7.5.1 A Contratada poderá acompanhar junto ao CSC, todo o trâmite de envio e compilação dos dados da pesquisa de 
satisfação durante os 05 (cinco) primeiros dias úteis de cada mês. 
7.5.2 Com base nas notas de 0 a 10, os clientes são classificados em 03 grupos: 
• Nota de 0 a 6 – Clientes detratores: clientes que não estão satisfeitos com a sua marca, com o seu produto, com o seu 
atendimento ou qualquer coisa da sua empresa.  
• Notas de 7 a 8 – Clientes passivos/neutros: clientes que não estão insatisfeitos, mas também não são leais. Podem 
também trazer alguns pontos de atenção sobre sua empresa nos comentários, mas que não o  fazem querer abandoná-la. 
• Notas entre 9 e 10 – Clientes promotores: clientes que gostam da empresa/serviço prestado e recomendam para outros. 
7.5.3 A partir das notas dadas pelos clientes é calculada a nota de NPS, conforme cálculo demonstrado a seguir:  

NPS = % clientes satisfeitos – % clientes insatisfeitos 
 
7.5.4 Serão utilizados os seguintes parâmetros para análise: 
• NPS Excelente – entre 75 e 100 
• NPS Muito bom – entre 50 e 74 
• NPS Razoável – entre 0 e 49 
• NPS Ruim – entre -100 e -1 
 
7.5.5 Para NPS razoável (entre 0 e 49) ou ruim (-100 e -1), a penalidade será aplicada e a Contratada deverá apresentar um 
plano de ação em até 05 (cinco) dias úteis após o envio do resultado da pesquisa pela Contratante.  
7.5.6 Após o envio do plano de ação, será feito um acompanhamento pela Contratante por 30 (trinta) dias corridos em relação 
à implantação dos pontos de melhoria propostos. 
7.5.7 Em casos de reincidência de NPS razoável (entre 0 e 49) ou ruim (-100 e -1), por 3 meses consecutivos, poderá ocorrer 
a rescisão contratual. 
A pesquisa de satisfação terá um peso de 10% sobre o valor a ser pago mensalmente a Contratada. Assim, o pagamento se 
dará em função do resultado da pesquisa conforme detalhamento abaixo: 
• NPS Excelente – entre 75 e 100 – Pagamento de 100% do valor mensal (Sem penalidade/desconto) 
• NPS Muito bom – entre 50 e 74 – Pagamento de 100% do valor mensal (Sem penalidade/desconto) 
• NPS Razoável – entre 0 e 49 – Pagamento de 95% do valor mensal (Penalidade/desconto de 5%) 
• NPS Ruim – entre -100 e -1 – Pagamento de 90% do valor mensal (Penalidade/desconto de 10%) 
 
        IMPORTANTE: A glosa dos valores de Pesquisa de satisfação não impede a aplicabilidade das penalidades previstas 
no item 17 preâmbulo do edital. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura – Sistema Eletrônico  

 

a) DATA INICIAL DE PROPOSTAS: a partir do dia 06/10/2021. 

b) DATA FINAL DAS PROPOSTAS: às 08:30 horas, do dia 14/10/2021. 
c) ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 09:00 horas, do dia 14/10/2021. 

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial da empresa arrematante 

a) A empresa arrematante, deverá apresentar a Planilha de Valores (disponibilizada em Excel, Anexo 

Portal de Licitações – MODELO DE PROPOSTA (anexo no portal de licitações)), indicando os valores 

unitários de cada posto e o valor total proposto, devendo cumprir os requisitos do edital . 

b) As propostas de preço deverão ser elaboradas tomando como base, especificamente no que respeito  a 

aos salários, benefícios e encargos trabalhistas, a Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre a 

categoria econômica e a categoria profissional da proponente, referente a data -base de 2021. 

c) A proposta atualizada ainda deverá contemplar: 

I. Planilha de Custos e Formação de Preços  (Anexo Portal de Licitações – Modelo Planilha de Preços 

Posto (anexo no portal de licitações)), que deve ser apresentada separadamente para cada POSTO E 

MUNICÍPIO diferente;   

II. Cópia (podendo ser simples) da Convenção Coletiva da Categoria fornecida pelo Sindicato laboral e/ou 

patronal, que comprove os benefícios e concessões estabelecidos pelas partes; 

III. Declaração informando qual a forma de tributação adotada no exercício vigente (lucro presumido, lucro 

real ou optante pelo simples nacional), devidamente assinada pelo representante legal e contador 

responsável. 

 

Havendo divergência nos valores de cada item dentro da planilha de composição de custos, haverá a 

possibilidade de correção desde que o valor total não ultrapasse o indicado na proposta.   

 

3. Prazo de validade da proposta  

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

 

4. Requisitos complementares para habilitação da empresa arrematante 

4.1 Documentos complementares técnicos: 

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

comprovando já ter executado serviços , conforme descrito no ANEXO I deste edital, contendo ao menos: 

- 1 posto de portaria 44h00 semanais (Seg. a Sab com adicional noturno) 

b) Atestado de Visita Técnica ou Atestado de Conhecimento dos Serviços, conforme descrito  no item 15 

ANEXO II. 

c) Declaração própria da empresa indicando sua responsabilidade de obter, manter e atualizar as certidões 

de antecedentes criminais dos funcionários contratados por sua empresa. 

 

O Sesi/Senai se reserva o direito de promover quaisquer diligências que se façam necessárias a fim 

de verificar a veracidade e a precisão das informações fornecidas. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do Sesi/Senai 

Título da correspondência/e-mail: Edital Pregão Eletrônico nº. 2.0579/2021 

E-mail: renato.pierote@sistemafiep.org.br  
Respostas para questionamentos: disponibilizadas no site www.fiepr.org.br/licitacao/html  

Os pedidos de impugnação e esclarecimentos serão aceitos até: dia 11/10/21 às 18:00 horas e as respostas 

poderão ser fornecidas até o dia 13/10/21 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

mailto:renato.pierote@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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MENOR PREÇO POR LOTE 

a) Finalizada a etapa de lances, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar no que 

se refere à compatibilidade do preço em relação ao estimado máximo para contratação bem como 

demais requisitos exigidos, e caso compatível, na sequência, verifica rá a habilitação do licitante 

conforme disposições expressas nesse instrumento convocatório. 

b) A proposta arrematante que, mesmo após o encerramento da fase de lances, ainda assim estiver acima 

do preço máximo estimado no Anexo I, será considerada desclassificada. Além do preço global, os 

valores unitários estabelecidos no Anexo I também deverão ser respeitados. 

c) Para fins de contratações serão considerados preços de cada um dos itens; 

d) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote, sob pena de  desclassificação. 

e) Declarado arrematante, a proponente deverá, após o certame, apresentar nova proposta atualizada 

com os valores reduzidos proporcionalmente a todos os itens, ou seja, de forma equitativa. Essa 

redução deverá ocorrer para cada um dos itens  e/ou subitens. 

 

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da data de emissão da 

Nota Fiscal/fatura, a qual deverá estar devidamente conferida e aprovada pela  Unidade contratante. O 

pagamento ocorrerá exclusivamente através de depósito em conta bancária de titularidade da 

CONTRATADA, cadastrada no Sistema de Compras do Sesi/Senai. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter os dados atualizados no Sistema de Compras da 

CONTRATANTE, inclusive a conta bancária de titularidade da CONTRATADA, pois o pagamento ocorrerá 

somente na conta cadastrada. 

c) 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. 
d) 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, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva 

regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
e) 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/FATURAS DEVE OCORRER APENAS ENTRE OS DIAS 

01 A 19 DE CADA MÊS.  

 

8. Dados para o faturamento 

Serão informados na Ordem de Compra/Ordem de Serviço. 

 

9. Locais de entrega (Execução do Serviço) 

UNIDADE CASA ENDEREÇO 

Cianorte  SESI  Travessa Um, 63 - Ba irro: Parque Industrial - CEP: 87.207-034 

Toledo  SENAI Rua Julio de Castilho, 3465 - Ba irro: Vila Industrial - CEP: 85.904-175 
. 

 

10. Formalização da Contratação 

ORDEM DE COMPRA (OC), conforme MINUTA (ANEXO IV) OU/E 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CPS), conforme MINUTA (ANEXO V). 
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Observações: DOCUMENTAÇÃO MENSAL 

a) A empresa contratada deverá encaminhar até o 5º dia útil de cada mês: 

I Cópia do contracheque de cada trabalhador lotado nos Postos de Trabalho de Cianorte e Toledo; 

II. Cópia da guia de recolhimento do INSS (quota do empregado e do empregador) e do FGTS 

individualizada dos trabalhadores locados nos Postos de Trabalho de Cianorte e Toledo; 

III. Relação dos nomes dos profissionais da CONTRATADA, por posto e por Unidade; 

 

a) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 

Edital. 

 

11. Incidências fiscais e demais ônus  

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

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

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes 

pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) 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, em 02 (duas) vias, 

conforme Anexo IV, indicado no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada através da 

RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015.  

 

12. Recursos orçamentários  

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

orçamentária do Sesi/Senai, para o ano em curso, previsto no processo 22401/2021. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação  

a) Fica estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para entrega do objeto contratual* (*início da 

prestação do serviço), sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de assinatura do contrato. 

b) O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços será de 12 (doze) meses corridos, contados 

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se interesse de ambas as partes, 

através da emissão de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta meses). 

c) No caso de não ocorrer a renovação do contrato, a Contratada será avisada com 30 dias de antecedência  

d) Caso a Contratada não tenha interesse na renovação do contrato, o Contratante deverá ser informado 

com no mínimo 90 dias de antecedência. 

e) Na hipótese de rescisão contratual, a Contratada será inform ada com 30 dias de antecedência, sem 

aplicabilidade de multa ou qualquer tipo de indenização. 

 

14. Reajuste contratual 

a) Será admitida a repactuação contratual, com a demonstração analítica da variação dos componentes  

dos custos do contrato, devidamente justificada, através da planilha prevista no orçamento básico e 

proposta, onde conste inserida mão de obra e demais insumos inerentes à atividade de contratada. 

b)  No caso da primeira repactuação do contrato, será observado o interregno mínimo de um ano , contados 

da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, considera-se como data do orçamento, a data 

do acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à 

época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 

benefícios não previstos originariamente. 

c) Serão admitidas repactuações do contrato subsequentes à primeira repactuação, desde que respeitando 

o prazo mínimo de 01(um) ano, a partir da data da última repactuação. 

d) Será admitida uma única repactuação no interregno mínimo de um ano. 

e) A repactuação de que trata o presente item poderá contemplar todos os componentes de custo do  

contrato que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação devidamente 

justificada. 
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f) A repactuação só será admitida a partir do dia em que houver solicitação da empresa contratada, sem 

efeitos retroativos, exceto quando a mesma for decorrente de sentença normativa proferida pela Justiça do 

Trabalho ou da celebração de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com efeitos  retroativos. 

g) O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos  custos de mão de obra da 

categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do enceramento da vigência do contrato, caso 

não haja prorrogação. 

h) Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado,  

ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 

i) Será observado, como índice de reajuste, para a base salarial: o acordo, convenção coletiva, dissídio  

coletivo de trabalho ou equivalente; 

j) Para os insumos: o INPC acumulado e proporcional à data da assinatura do contrato  

 

15. Visita Técnica 

a) Considera-se como facultativas a realização das visitas técnicas. 

a1. Para as Unidades onde for realizada a visita técnica, a licitante deverá apresentar Atestado de visita 

técnica, conforme modelo constante do ANEXO IX e deverá constar a assinatura do responsável pela 

unidade. 

Obs.: Havendo a necessidade os atestados poderão ser apresentados individualmente para cada Unidade.  

a2) As visitas poderão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00, 

impreterivelmente até 2 (dois) dias úteis da data marcada para a abertura da sessão. Para a realização da 

visita, as empresas deverão agendar com o representante da CONTRATANTE, conforme relação 

disponível:  

CASA UNIDADE ENDEREÇO NOME TELEFONE 

SESI Cianorte Travessa Um, 63 - Ba irro: Parque Industrial - 
CEP: 87.207-034 

Tania Regina Alvares 
Pa lomo 

(44) 3218-5657 

SENAI Toledo Rua Julio de Castilho, 3465 - Ba irro: Vila 
Industrial - CEP: 85.904-175 

Dieyme Savian dos 
Anjos  

(45) 3379-6185 

   

Caso a licitante opte por não realizar a visita, deverá apresentar Atestado de conhecimento dos serviços e 

localidades, conforme modelo constante do ANEXO X.   

 

Obs. Será aceito 01 (um) único atestado indicando todas as Unidades. 

 

16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

NÃO HÁ. 

 

17. Foro  

Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

(Nome da empresa), (CNPJ nº), por intermédio do seu representante abaixo assinado, DECLAR A sob as 

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Pregão Eletrônico nº ......., que: 

 

a) Aceita participar da presente Licitação nas condições estipuladas neste Edital e, caso vencedora, assume 

integralmente a responsabilidade pelo fornecimento do seu objeto;  

b) Nos preços contidos na proposta escrita estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, 

taxa de administração, materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros, 

transportes em geral e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

c) Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as 

informações, condições locais e grau de dificuldade do cumprimento do objeto; 

d) Caso a nossa proposta seja vencedora, comprometemo-nos a efetuar a completa entrega de todos os itens no 

prazo previsto no Edital, contado a partir da data de recebimento do instrumento contratual; 

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias corridos; 

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

obrigatoriedade de declarar ao Sesi/Senai 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/Senai. 

 

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/Senai. 

Ainda, Fica estabelecido o seguinte endereço eletrônico para comunicação formal com o responsável da 

empresa contratada: ..........................@“contratada”.com.br e telefone: (....) ..........-..........., nome da pessoa 

responsável para contato:  

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MINUTA DA ORDEM DE COMPRA 
 

 

Ordem de Compra: OC-2.0XXXX 
    

 

    
 

Emissão: 

 

XX/XX/201X 
Dados para Faturamento:  Fornecedor: 

            SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI  

AVENIDA CANDIDO DE ABREU,200- CENTRO CIVICO CURITIBA-
PR 80530-902  
TELEFONE:  
CNPJ: 038020180001-03 
Requisitante: XXXXXXXX -  

e-mail@sistemafiep.org.bre-mail 
Comprador: XXXXXXXXXXXXXXX  

e-mail@sistemafiep.org.br 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RUA XXXXXXXXX,Nº- BAIRRO CONCORDIA-UF XXXXX  
TELEFONE:  
Email: XXXXXXXX 

CNPJ: XXXXXXXXX  

Frete: CIF   Data Entrega: XX/XX/2019  

Endereço de Entrega : AVENIDA CANDIDO DE ABREU, CENTRO CIVICO, CURITIBA  

Linha Item Descritivo Curto CFOP NCM CS Quant. Unidade R$ Unitário R$ Total Requisição  

1 022268 

SACOCHILA NYLON 

210 41X35CM 
MODELO SACO 
C/ALCA 

2.556 42029200  2000 UN 2.99 5,980.00 2.19.48287  

Descritivo Completo: 

022268 - SACOCHILA NYLON 210 41X35CM MODELO SACO C/ALCA 

2 022268 

SACOCHILA NYLON 
210 41X35CM 
MODELO SACO 

C/ALCA 

2.556 42029200  6000 UN 2.99 17,940.00 2.19.48287  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e-mail@sistemafiep.org.br
mailto:alessandra.silverio@sistemafiep.org.br
mailto:cacoedeia@yahoo.com
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ANEXO V - MINUTA CONTRATUAL 

 

 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO 22401/2021 

EDITAL 2.0579/2021 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEPORTARIA PARA AS 

UNIDADES CIANORTE E TOLEDO, CELEBRADO ENTRE O SESI E 

SENAI E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o Sesi/Senai, representado pelo SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI-PR, inscrito no CNPJ 03.802.018/0001-03 e o SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09, com sede nesta Capital, na 

Avenida Cândido de Abreu n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), de CNPJ 

nº ____, com sede na (cidade, estado, endereço e CEP), por seus representantes legais ao final assinados, têm 

justo e acordado o adiante exposto em cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Por força do presente ajuste a CONTRATADA se obriga a prestar serviços, conforme estipulado no ANEXO I, para 

as Unidades Sesi e Senai, Cianorte – PR e Toledo - PR. 

A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas 

no Edital nº 2.0579/2021, nos termos da proposta apresentada e demais documentos que integram este contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES 

COMPETE À CONTRATADA: 

a) Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

b) Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 

05 (cinco) dias úteis; 

c) Cumprir o programa e o cronograma apresentado/acordado entre as partes; 

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

d) Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas na 

cláusula sétima deste termo; 

e) 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.  

f) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

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

g) Observar 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. 



 

 

 

 
Processo nº. 22401/2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0579/2021 

 

 

RGP/ATS/VCS 

CPL 

 

 

26 / 39 

h) 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. 

i) Ter 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. 

j) adotar, no que couber, boas práticas de sustentabilidade, visando a otimização de recursos, redução de 

desperdícios, menor poluição, racionalização do uso de substâncias tóxicas ou poluentes, promover a 

reciclagem e/ou destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades pertinentes a execução deste 

contrato e realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados e a coleta seletiva dos materiais para 

reciclagem, quando for o caso; 

k) adotar procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e baterias 

dispostas para descarte, que contenham, em sua composição, chumbo, mercúrio e seus compostos, 

remetendo-os para os estabelecimentos que as comercializem ou à rede de assistência técnica autorizada 

pelas respectivas indústrias. Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas  fluorescentes e aos 

frascos ou aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados 

em recipientes adequados para destinação específica; 

l) Realizar conforme necessidade ou uma vez ao ano, treinamento de capacitação de funcionários que 

desempenhem esta atividade. 

m) Disponibilizar para que os funcionários participem de treinamentos ofertados pelo SESI e SENAI, e que 

sejam inerentes a atividade, cobrindo assim o posto durante o período de treinamento sem que haja custos 

adicionais ao Contratante. 

n) Zelar para que os colaboradores que atendam a este posto cumpram o desempenho das suas atividades 

conforme escopo de trabalho. 

o) Indicar Supervisor por Unidade que o representará e será responsável pela execução do contrato. Com a 

missão de garantir o bom andamento do mesmo com a obrigação de se reportar, ao responsável na Unidade 

e quando houver necessidade, ao gestor do contrato que tomará as providências pertinentes para que sejam 

corrigidos todos os problemas detectados. Esta indicação deverá ocorrer no momento da assinatura do 

contrato. 

p) Instruir seus prepostos quanto a necessidade de acatar as orientações, inclusive quanto ao cumprimento 

das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho. 

q) Prestar os serviços, objeto deste Termo de Referência, utilizando-se de empregados devidamente 

qualificados e de boa índole moral. 

r) Manter supervisor atuante para atender aos postos de trabalho, identificando possíveis desvios de conduta, 

e para que realize o acompanhamento do desempenho individual. 

s) Atender as solicitações quanto as substituições da mão-de-obra entendida como inadequada para 

prestação dos serviços; 

t) Providenciar a substituição de colaboradores que vierem a apresentar posturas inadequadas, num prazo  

máximo de 05 dias, a contar da data de solicitação. 

u) Disponibilizar cobertura para casos de falta, afastamentos, exames médicos, treinamentos e demais 

situações em que o colaborador tenha necessidade de ausenta-se do posto. 

v) Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente, vierem a ocorrer em prejuízo do 

http://www.sistemafiep.org.br/
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patrimônio do Contratante ou de terceiros, por ação ou omissão de seus supervisores e/ou empregados. 

w) Registrar e controlar mensalmente a frequência de seus funcionários, em sistemas informatizados. 

x) Descontar nas mensalidades faltas que não venham a ser cobertas . 

y) Relatar o responsável na Unidade toda e qualquer irregularidade observada no posto onde houver 

prestação dos serviços e registrar em livro ocorrências, e quando necessário a Gestão de contratos. 

z) Cumprir com todas as exigências do sindicato da categoria. 

aa) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito, quando em serviço, assegurando-lhes o cumprimento 

a todas as determinações trabalhistas e previdenciárias cabíveis e assumindo, ainda, as responsabilidades 

civis, penais, criminais e demais sanções legais decorrentes do eventual descumprimento destas; 

bb)Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito, federal, estadual, distrital e/ou municipal, as 

normas de segurança do CONTRATANTE, inclusive quanto à prevenção de incêndios e as de Segurança e 

Medicina do Trabalho; 

cc) Emitir Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT, em formulário próprio do INSS, em caso de eventual 

ocorrência de acidente com seus empregados nas dependências do CONTRATANTE, apresentando cópia do  

mesmo ao Gestor do Contrato. 

dd)Manter banco de dados atualizado dos empregados que estejam desempenhando suas atividades no Sesi 

e Senai, contendo, minimamente: nome, CPF, PIS/PASEP, nível de escolaridade, endereço residencial e 

telefone disponibilizando-o, mensalmente à Gestão de Contratos, juntamente com os documentos exigidos 

para entrega mensal junto às Notas Fiscais (indicados por posto/unidade); 

ee) Sujeitar-se, no que toca ao presente objeto, a mais ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando 

esclarecimentos solicitados e atendendo as determinações efetuadas. 

ff) Empregar profissionais preparados para o desempenho das funções, bem como realizar exames médicos  

periódicos, e ainda mantê-los devidamente uniformizados e identificado por crachás. 

gg)Manter durante a execução do Contrato, os uniformes e equipamentos sempre em perfeitas condições . 

hh)A substituição dos uniformes será realizada uma vez ao ano, ou ainda conforme haja o desgaste dos 

mesmos, sem ônus aos contratados. 

ii) 4Considerar para as quantidades apresentadas, como sendo um quantitativo mínimo, podendo ser 

ajustadas mediante a solicitação/tamanho da unidade contratante. 

jj) zelar pela proteção dos dados que tiver aces so em decorrência da execução deste contrato, evitando o 

vazamento de informações referentes a terceiros e clientes do SISTEMA FIEP; 

kk) As demais obrigações previstas no Edital nº 2.0579/2021. 

 

COMPETE AO Sesi/Senai: 

a) Disponibilizar à CONTRATADA todos os dados  e informações necessários à execução das atividades ora 

contratadas; 

b) Informar à CONTRATADA sobre eventual alteração de calendário; 

c) Pagar, pontualmente, a CONTRATADA, pelos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – COMPETE AOS COLABORADORES CONTRATADOS PELA CONTRATADA: 

a) Controlar a entrada e saída de veículos, pertencentes a frota do Sistema Fiep e fiscalizar a entrada e saída 

de veículos particulares nas dependências.  
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b) Identificar o público a qual o motorista se enquadra: colaborador do Sistema Fiep, alunos , prestador de 

serviços, entregadores, fornecedor e demais públicos, orientando quanto ao local onde este possui 

autorização para estacionar o veículo.  

c) Garantir que sejam utilizadas as vagas corretamente, casos em que o usuário não deixe de cumprir com as  

orientações ou faça uso de vagas que não possui direito a Supervisão de Segurança deverá ser 

imediatamente comunicada.  

d) Comunicar ao responsável da Unidade, toda e qualquer acontecimento entendido como estranho às rotinas, 

que possa vir a representar risco para o patrimônio do Sistema Fiep, a seus colaboradores, autoridades, 

funcionários terceirizados e visitantes que estejam na área de abrangência da Unidade.  

e) Receber de maneira polida e educada o público em geral, orientando-o para que se dirija ao setor que será 

visitado, ou ainda à recepção.  

f) Permanecer atento à entrada de autoridades.  

g) Proibir a utilização da guarita para guarda de objetos ou bens estranhos ao local.  

h) Identificar e relatar caso haja depredação nos veículos dos usuários do estacionamento, comunicando 

imediatamente o responsável pela Segurança na Unidade.  

i) Não permitir a utilização dos veículos da frota por prestadores de serviços, ou ainda pessoas que não façam 

parte do quadro funcional da empresa.  

j) Não permitir a utilização do estacionamento por pessoas alheias a Instituição.  

k) Controlar através de planilha e ou sistema próprio o nome dos colaboradores/alunos que utilizam bicicletas 

e que as deixam no estacionamento da Unidade.   

l) Somente será permitido que bicicletas pernoitem na Instituição desde que previamente seja comunicada a 

Supervisão de Segurança desde que devidamente presas por corrente e cadeados.  

m) Orientar aos usuários que tomem as medidas de segurança cabíveis como, verificar se os vidros e portas 

veículos dos veículos estão devidamente fechadas e trancadas.   

n) Realizar a abertura/fechamento dos portões conforme orientações e horários pré -definidos.  

o) A entrada de veículos de empresas que estejam desenvolvendo trabalhos na Instituição só será liberada 

para entrega ou coleta de materiais. É vedada a entrada e de qualquer veículo para outro fim.  

p) Será permitido a utilização do estacionamento para prestadores de serviços, de apenas 01 (Um) carro por 

empresa, caso haja disponibilidade de vagas para este perfil.  

q) Permitir o acesso de viaturas, ambulâncias com a finalidade de prestar atendimento.  

r) Na constatação de veículos estacionados irregularmente na Instituição, deverá ser solicitado a adequação 

do veículo, a fim de não prejudicar os demais.  

s) Colaboradores de outras Unidades poderão utilizar o estacionamento desde que haja vagas disponíveis 

para visitantes.   

t) Colaboradores de outras Unidades que necessitem que seus carros pernoitem no prédio, deverão contatar 

o responsável pela liberação das vagas, qual irá autorizar a Supervisão de Segurança a liberar a utilização 

do estacionamento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO 

Serão cumpridas, com rigor, todas as normas e instruções descritas na Lei 6514 de 22/12/1977 e na Portaria 3214 

de 08/06/1978 que disciplinam a Segurança e Saúde no trabalho, assim como, assumir total responsabilidade, civil 
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e criminal, por Acidentes Pessoais ou do Trabalho, que porventura ocorram durante a prestação dos serviços ora 

contratados. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA assumirá total e exclusiva responsabilidade por qualquer dano pessoal e/ou material sofrido pelo 

Sesi/Senai e/ou terceiros, causados por si, por seus prepostos, subempreiteiros e/ou outros que, a seu mando, 

estejam envolvidos na execução dos serviços. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do Sesi/Senai, sem que com isso fiquem 

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA proporcionará, sempre que solicitado, o franco acesso da Fiscalização do 

Sesi/Senai aos setores de trabalho, para que possa desempenhar sua missão a contento. 

Parágrafo segundo: Havendo dúvidas na interpretação correta das especificações aprovadas, deverá a 

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do Sesi/Senai, os esclarecimentos que necessite, evitando 

com que se faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: O Sesi/Senai poderá, a qualquer momento da execução do objeto deste contrato, realizar 

auditoria interna sobre os apontamentos sobre sua fiscalização. 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 SÉTIMA – DAS MODIFICAÇÕES OU ACRÉSCIMOS 

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 Primeiro: 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/Senai, 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 Te rmo Aditivo, 

conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do Sesi/Senai do valor 

inicial atualizado do instrumento contratual. 

Parágrafo Segundo: Reajuste contratual 

a) Será admitida a repactuação contratual, com a demonstração analítica da variação dos componentes dos 

custos do contrato, devidamente justificada, através da planilha prevista no orçamento básico e proposta, onde 

conste inserida mão de obra e demais insumos inerentes à atividade de contratada. 

b) No caso da primeira repactuação do contrato, será observado o interregno mínimo de um ano , contados 

da data do orçamento a que a proposta se referir, sendo que, considera-se como data do orçamento, a data 

do acordo, convenção coletiva, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente que estipular o salário vigente à 

época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de 

benefícios não previstos originariamente. 
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c) Serão admitidas repactuações do contrato subsequentes à primeira repactuação, desde que respeitando 

o prazo mínimo de 01(um) ano, a partir da data da última repactuação. 

d) Será admitida uma única repactuação no interregno mínimo de um ano. 

e) A repactuação de que trata o presente item poderá contemplar todos os componentes de custo do contrato 

que tenham sofrido variação, desde que haja demonstração analítica dessa variação  devidamente justificada. 

f) A repactuação só será admitida a partir do dia em que houver solicitação da empresa contratada,  sem 

efeitos retroativos, exceto quando a mesma for decorrente de sentença normativa proferida pela Justiça do 

Trabalho ou da celebração de Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho com efeitos  retroativos. 

g) O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual 

subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da 

categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do enceramento da vigência do contrato, caso não 

haja prorrogação. 

h) Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá 

a preclusão do direito à repactuação. 

i) Será observado, como índice de reajuste, para a base salarial: o acordo, convenção coletiva, dissídio  

coletivo de trabalho ou equivalente; 

j) Para os insumos: o INPC acumulado e proporcional à data da assinatura do contrato . 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às 

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

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

Será cabível pena de advertência os casos de serviços executados de maneira não conform e, não atendimento 

as solicitações da fiscalização do Sesi/Senai e nos casos de infrações de menor gravidade; 

Será cabível pena de multa: 

a) Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 2% 

(dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

b) Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco por cento), sobre a porção inadimplida 

do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

c) Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto 

contratado e ensejando, a critério do Sesi/Senai, a rescisão contratual; 

d) 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. 

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

Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, contados a partir 

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

Sesi/Senai. 

As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas judicialmente, 

caso não haja pagamento espontâneo. 

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

No caso de atraso da entrega do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento, 
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o contrato poderá ser imediatamente rescindido, a critério do CONTRATANTE. Nesta situação, o CONTRATANTE 

poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de Licitações e 

Contratos do Sesi/Senai. 

Fica facultada a defesa prévia da empresa, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no pra zo de 05 (cinco) 

dias úteis (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), contados da intimação 

do ato. 

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

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. 

O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços será de 12 (doze) meses corridos, contados  

da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, se interesse de ambas as partes, através da 

emissão de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta meses). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

Além das hipóteses previstas no Regulamento, este contrato será res cindido, de pleno direito, independentemente 

de interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

a) Não iniciar ou concluir o objeto deste contrato nos prazos estabelecidos; 

b) Criar dificuldades à Fiscalização do Sesi/Senai; 

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

d) Ceder, transferir ou caucionar o objeto deste contrato, sem prévia autorização; 

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

Parágrafo Primeiro: Rescindido o contrato, a CONTRATADA será paga proporcionalmente pela execução do 

objeto deste contrato, devendo o Sesi/Senai ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas 

aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o Sesi/Senai imitir-se-á, de imediato, no momento da 

execução do objeto deste contrato, independentemente de mandato, interpelação, notificação ou protesto.  

Parágrafo Terceiro: Se, por motivos imperiosos e justos, o Sesi/Senai ordenar a paralisação do objeto deste 

contrato, este será rescindido, de pleno direito, mediante denúncia formulada por escrito com a antecedência 

mínima de 10 (dez) dias corridos. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese prevista pelo parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá ser paga, 

proporcionalmente, pela execução do objeto deste contrato, não tendo direito à indenização por lucros cessantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

Pelos serviços prestados, a CONTRATADA receberá do CONTRATANTE a importância total de R$ 

_______________, sendo realizado em 01 (uma) parcela, com vencimento para 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, a contar da data de emissão do documento fiscal. 

Os pagamentos serão realizados, desde que o objeto deste contrato tenha sido executado e previamente aprovado 

pela Fiscalização do Sesi/Senai. 

Os valores devidos pelo Sesi/Senai serão depositados em conta bancária de titularidade da CONTRATADA 

cadastrada no Sistema de Compras do Sesi/Senai. É de responsabilidade da CONTRATADA a atualização de 

dados cadastrais no Sistema de Compras do Sesi/Senai. 
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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. 

Os valores devidos à CONTRATADA serão pagos mediante apresentação de Nota Fiscal, acompanhada de 

relatório dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, e stadual e municipal, 

bem como dos Comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com validade no momento de sua 

apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva regularização, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades previstas em edital/contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA: 

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

b) Contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, 

taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

c) 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, em 02 (duas) vias, conforme Anexo IV, 

indicado no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, alterada através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro 

de 2015.  

d) Para as empresas optantes por outro regime de tributação, que se enquadrem como: a) Instituto de educação 

e Entidade Beneficente de Assistência Social ou b) Entidades sem fins lucrativos, conforme constante no  INCISO 

III e IV do art. 4º da IN RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, deverão apresentar, no ato da assinatura do 

contrato, declaração devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, em 02 

(duas) vias, conforme Anexo II (a) e Anexo III (b), respectivamente, indicados no texto da IN RFB nº 1.234, de 11 

de janeiro de 2012, alterada através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 2015.  

 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação do objeto deste certame.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo Sesi/Senai e o Sr. (nome do 

responsável da empresa) 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. 

 

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade técnica pelo conteúdo dos trabalhos prestados ao 

Sesi/Senai, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo Sesi/Senai, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo Sesi/Senai, do material por si criado e colhido para as finalidades 

deste contrato. 
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Ao Sesi/Senai cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não podendo, 

porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste Contrato estão previstos em conta própria da 

dotação orçamentária do Sesi/Senai para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXA – DO FORO 

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/Senai Representante da CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

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

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

Sesi/Senai 

 

A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ sob o  n° ____________________, 

por meio de seu representante legal Senhor _________________________________, portador da Cédula de 

Identidade n° ____________________, inscrito no CPF sob o n° ____________________, em atendimento ao 

presente Edital, declara: 

a) Ter conhecimento e ciência das normas e leis anticorrupção existentes no Brasil, em especial a Lei nº 

12.846/2013 e a Lei nº 8.429/1992 e se compromete a cumpri -las por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir 

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

a.1.) Que adota políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 

disponibilizar tais políticas e procedimentos ao Sistema Fiep, sempre que solicitado. 

b) Observar as seguintes condutas: i) não exploração de mão de obra infantil; ii) não exploração de qualquer forma 

de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo; iii) não tolerar quaisquer práticas que importem em 

discriminação de raça ou gênero. 

b.1.) Não empregar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, não empregar em 

qualquer trabalho menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. 

c) Ciência e compromisso de adesão às diretrizes e recomendações estabelecidas no Código de Conduta do 

Sistema Fiep, disponível no endereço eletrônico http://www.sistemafiep.org.br/.  Declara, ainda, o cumprimento do 

referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua obse rvância 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/
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ANEXO VII – MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA EFETIVAR ASSINATURA 
DIGITAL/ELETRÔNICA DE CONTRATOS DE DESPESA DO SISTEMA FIEP 

 

 

Dos Conceitos 

 

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

é feito em tela utilizando a grafia da assinatura através do uso do mouse, caneta touch ou o próprio dedo do 

assinante. A comprovação é realizada automaticamente com base na data e hora da assinatura, a 

geolocalização e o endereço de IP do dispositivo eletrônico (computador, notebook, tablet, smartphone) do 

assinante. Qualquer pessoa poderá ver que o documento foi assinado eletronicamente, quem o assinou e as 

respectivas evidências. 

II. A Assinatura Digital é realizada com uso do certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada 

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil representado pelo token de validação via e-CPF 

ou e-CNPJ.  

 

Da Aplicação 

 

III. O Sistema FIEP utiliza o portal de assinaturas  localizado no endereço eletrôn ico 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br. 

IV. Se optado pela assinatura digital os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ fazer cadastro no portal de assinaturas do Sistema FIEP e possuírem certificado digital válido, 

para que consigam assinar digitalmente. No portal de assinaturas, os signatários devem seguir 

o passo-a-passo para a realização do cadastro e de posse do certificado digital válido, assinarem 

o documento; 

➢ o(s) representante(s) legal(is) ou procurador(es), detentor(es) de poder(eres) para firmar contrato 

em nome da CONTRATADA e a testemunha deverão possuir e-CPF. A assinatura através do e-

CNPJ da CONTRATADA será considerada válida desde que esteja vinculada à(s) pessoa(s) 

física(s) indicada(s) na cláusula de administração e representação da empresa; 

➢ as medições e demais documentos necessários ao processo de pagamento, serão assinados 

digitalmente pelo sócio administrador ou procurador com poderes específicos para tal ou ainda 

pelo responsável técnico, indicado como fiscal, mediante uso do e-CPF. 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento e posterior assinatura. 

V. Se optado pela assinatura eletrônica os signatários do contrato, informados no ANEXO VII deverão: 

➢ Acessar o e-mail com remetente no-reply@portaldeassinaturas.com.br que irá conter detalhes 

do documento a ser assinado bem como o link ao Portal de Assinaturas do Sistema Fiep, 

➢ Neste procedimento não é necessário realizar cadastro prévio no Portal de Assinaturas do 

Sistema Fiep. Basta que o signatário clique diretamente no link “Assinar documento” que será 

enviado via e-mail. 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
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➢ O Portal de Assinaturas irá direcionar automaticamente o signatário para a visualização na 

íntegra do referido documento. 

➢ Após ler o conteúdo do documento, o signatário deve clicar no botão “Assinar”, localizado na 

área central inferior desta mesma página. A ação de assinar eletronicamente o documento é 

efetivada. 

➢ Caso o signatário clique novamente no link para efetivar a assinatura, o Portal de Assinaturas 

apresentará mensagem na parte superior central da tela informando a mensagem “Documento 

já assinado”, além de apresentar em tela um resumo das ações realizadas, como nome de quem 

enviou o documento para assinatura, o nome do signatário que o assinou, a data e horário em 

que a assinatura ocorreu e o status do documento. É possível clicar no botão “baixar” para ter a 

visualização completa do protocolo de assinaturas.  

VI. O Sistema FIEP fará upload do(s) documento(s) a ser(em) assinado(s) para o site do portal de assinaturas. Os 

signatários indicados no ANEXO VII serão notificados pelo e-mail no-reply@portaldeassinaturas.com.br de que 

há documento aguardando assinatura.  

VII. As assinaturas digital e eletrônica podem ser utilizadas em um mesmo documento. Isto acontece a partir da 

ciência que o Sistema Fiep possui sobre o tipo de assinatura a ser realizado, conforme ANEXO VII. 

VIII. O signatário deverá verificar o documento e assiná-lo digitalmente ou eletronicamente. Após assinatura o 

documento será direcionado automaticamente para o próximo signatário ou para o Sistema FIEP como 

concluído.  

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

CONTRATANTE e CONTRATADA. 

X. Todas as assinaturas realizadas no Portal são criptografadas, protegendo todas as suas informações e 

garantindo que os seus documentos não sejam alterados. 

XI. É possível compartilhar com qualquer interessado o status e/ou histórico de assinaturas do documento através 

da divulgação do “Código para verificação”, descrito no protocolo de assinaturas, através do link 

https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@portaldeassinaturas.com.br
https://sistemafiep.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA 
ASSINATURA DE DOCUMENTOS E EXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

 

Declaro que a empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

____________________, estabelecida em __________________________, presta com exatidão todas as 

informações necessárias com guarda e sigilo na utilização da assinatura eletrônica ou digital, não contestando 

qualquer hipótese de alegação indevida das assinaturas, indicando abaixo os responsáveis por cada ação. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TERMOS ADITIVOS / NOTIFICAÇÕES 

Sócio(s) Administrador(es) ou Procurador(es) (detentor de poderes para firmar contrato em nome da 

adjudicatária): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(   ) e-CNPJ 

(   ) e-CPF 

(   ) Assinatura Eletrônica 

Nome completo CPF E-mail  Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

Testemunha (responsável pela assinatura do contrato): 

Nome completo CPF E-mail Tipo de Assinatura 

(    ) e-CNPJ 

(    ) e-CPF 

(    ) Assinatura Eletrônica 

 

 

 

______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IX - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

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

 
 

 

UNIDADE CASA ENDEREÇO 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DO SISTEMA 

FIEP 

CIANORTE SESI 
Travessa Um, 63 - Ba irro: Parque 

Industrial - CEP: 87.207-034 

 

TOLEDO SENAI 
Rua Julio de Castilho, 3465 - Ba irro: Vila 

Industrial - CEP: 85.904-175 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

Atenciosamente 

 

 

_________________________________________ 

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

Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido, assinado por seu 

REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR constituído por instrumento de mandato para tal função.  Havendo a 

necessidade os atestados poderão ser apresentados individualmente para cada Unidade. 
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ANEXO X - MODELO DE ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS E 
LOCALIDADES 

 
ATESTADO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS E LOCALIDADES 

Atesto para os devidos fins, que a empresa..................................... por intermédio de seu profissional qualificado, Sr. 
........................., detém do conhecimento de todas as informações e condições locais  de cada Unidade, para o 
cumprimento integral das obrigações referente ao edital de licitação Pregão Eletrônico nº. _______/____, cujo objeto 
trata da PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA PARA UNIDADES DE CIANORTE E TOLEDO DO SESI / SENAI, 
Ainda, assumo total RESPONSABILIDADE por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação do local da 
prestação dos serviços, estando ciente de que não será possível eximir-se das obrigações assumidas, sejam de 
natureza técnica e/ou financeira, alegando desconhecimento das condições e grau de dificuldade existente no local.  
 

 

 

UNIDADE CASA ENDEREÇO 
NOME, CARGO E ASSINATURA DO 

REPRESENTANTE DO SISTEMA 

FIEP 

CIANORTE SESI 
Travessa Um, 63 - Ba irro: Parque 

Industrial - CEP: 87.207-034 

 

TOLEDO SENAI 
Rua Julio de Castilho, 3465 - Ba irro: Vila 

Industrial - CEP: 85.904-175 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

Atenciosamente 

 

 

_________________________________________ 

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

Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da empresa licitante, preenchido, assinado por seu 

REPRESENTANTE LEGAL ou PROCURADOR constituído por instrumento de mandato para tal função. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


