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O Serviço Social da Indústria adiante designado simplesmente SESI, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n° 

200, Centro Cívico, Curitiba/PR, está promovendo Licitação, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAIOR 

DESCONTO PERCENTUAL, conforme seu Regulamento de Licitações e Contratos, devidamente publicado no D.O.U. 

de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, e 

com observância às condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.  

 

1. OBJETO 

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

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI. 

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

licitação, como proponentes, no recinto dos trabalhos. 

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

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

 

3. CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 

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

exigências constantes deste Edital e seus anexos. 

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

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

munido dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação. 

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

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

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

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

oralmente, respondendo para todos os efeitos por sua representada. 

c) Registro Comercial, no caso de empresa individual.  

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

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

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

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

consolidados. 

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

exercício.  

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

ausência do representante não implicará na exclusão da proposta do certame nem em inabilitação da 
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proponente. Contudo, não será aceita manifestação em nome da proponente neste certame. 

3.4 A empresa proponente deverá, obrigatoriamente, apresentar os documentos relacionados no item 4 deste 

preâmbulo e no item 4 do Anexo II, em original, cópia autenticada ou cópia simples. No caso da cópia simples, 

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

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

autenticação só será válida para efeitos da presente licitação. 

3.5 Não poderão participar direta ou indiretamente deste certame: 

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

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

Judiciário.  

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

com o SISTEMA FIEP. 

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

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

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

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

3.5.5 Dirigente ou empregado do SISTEMA FIEP. 

3.5.6 Empresas consorciadas. 

 

4. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

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

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

inscrição (sugestão): 

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

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

 

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

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

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

de mandato para tal função; 

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

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

instrumento de mandato para tal função; 

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

econômicas relacionadas ao objeto da licitação; 

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

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

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 

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

contribuições previdenciárias. 

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

contemplar também o ICMS; 

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

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

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

h) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

i)  Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas – CNDT; 

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

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

de apresentação, incluído o dia da emissão da Certidão; 

k) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

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

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

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

consolidados. 

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

exercício; 

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

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

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

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

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

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

ou judicialmente; 

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

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

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

p) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

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

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

dias corridos, incluído o dia da emissão da Certidão.  

4.4 Os documentos de que trata o item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II do Edital devem ser 

da unidade da proponente, que efetivamente realizará o objeto do edital, seja sua matriz ou filial, exceto no que 

respeita ao documento descrito no item “d”. 

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

no item 4 do Preâmbulo do Edital e do item 4 do Anexo II será considerada inabilitada como proponente. 
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5. PROPOSTA DE PREÇOS 

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

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

 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXX/20XX. 

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

 

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

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

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

seguintes informações: 

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

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

c) Demais documentos complementares relacionados no ANEXO II. 

 

5.3 O desconto cotado deverá estar expresso em percentual, por valores fixos e irreajustáveis, nele embutidos os 

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

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

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

apresentação. 

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

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

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

atos complementares ao edital; 

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

proposta; 

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

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

irretratável. 

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

e por técnicos designados para tal fim. 

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

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

andamento do futuro contrato.   

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

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

site informado no ANEXO II.  

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

edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

6. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

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

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

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

6.2 A Comissão de Licitação efetuará a consulta do CNPJ da(s) proponente(s) junto ao Cadastro Nacional das 

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

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

Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php. Em constando dos referidos 

cadastros, a(s) proponente(s) será(ão) inabilitada(s) OU/E não poderá(ão) participar do certame, haja vista a 

impossibilidade de participação. 

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

mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

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

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

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

habilitados e abertos os envelopes contendo a proposta comercial. 

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

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

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

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

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

unitários por item, e só então abrindo os envelopes de N° 01, contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

iniciando com o do proponente classificado em primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário. 

 

7. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

7.1 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 segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer pessoa, 

através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI, fax ou e-mail constantes no 

ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

7.2 Para efeito de contagem do prazo consignado no item 7.1, não será considerada a data de abertura do 

certame. 

7.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

7.4  Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, feitos os ajustes necessários, será designada 

nova data para a realização da presente licitação, mediante comunicação no site 

www.fiepr.org.br/licitacao/html, se a eventual alteração do edital vier a afetar a formulação das propostas. 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

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

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

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

certame. 

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

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

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

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

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

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

para o SESI e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

9. RECURSOS 

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

Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

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

recursos, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após este registro, dirigidos à Comissão Permanente 

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

9.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis. 

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

por autoridade competente. 

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

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

 

10. ADJUDICAÇÃO 

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

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

 

11. PAGAMENTO 

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

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

aprovação dos serviços, pelo Gestor do Contrato do SESI. 

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

deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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11.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SESI, conforme dados constantes do 

ANEXO II. 

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

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

aprovação. 

 

12. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

 

13. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

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

13.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceita-lo, dentro de 02 (dois) dias 

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

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

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

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

SESI, cumpridas as obrigações constantes em cláusula contratual. 

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SESI. 

 

14. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

14.1 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) para obras, serviços ou compras e 50% (cinquenta por 

cento) para reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre 

mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SESI. 

 

15. RESCISÃO CONTRATUAL 

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

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

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

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

15.1.3 Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital; 

15.1.4 Dissolução da empresa contratada; 

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

objeto, nos prazos estipulados;  

15.1.6 O atraso injustificado no início da prestação do serviço;  

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

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

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

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

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

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

contrato; 

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

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

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

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

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

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

 

16. SANÇÕES E PENALIDADES 

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

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

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

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

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

16.3 Será cabível pena de multa: 

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

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

ensejando a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

inadimplida do valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

objeto contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

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

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

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

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

20% (vinte por cento) do valor da proposta apresentada. 

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

16.5 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. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

16.8 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 
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CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do Regulamento de 

Licitações e Contratos publicado no site do SESI. 

16.9 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. 

 

17. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

17.1 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. 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

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

penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

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

às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

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

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

responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

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

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

site do SESI. 

18.5 Fica assegurado ao SESI o direito de: 

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

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

quatro) horas, da data inicialmente marcada; 

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

art. 40 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI, dando ciência aos 

interessados; 

c)  Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 15 (quinze) dias corridos, para a 

abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, se a eventual alteração do edital vier a 

afetar a formulação das propostas. 

18.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SESI ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública. 

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

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

nenhuma indenização por parte do SESI. 

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

http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos contratos a 

qualquer título. 

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

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

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

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

consecutivos, no dia e hora mencionada no ANEXO II. 

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

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

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

Licitações do SESI poderá fixar às proponentes o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de 

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

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

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

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

destruição. 

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

Edital. 

 

19. FORO 

19.1 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, 02 de abril de 2019. 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE CARTÕES ESPECIALIZADA PARA 

OPERACIONALIZAR O CARTÃO SESI VIVA+ 
 
 

 

LOTE ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UF QUANT. 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MÁXIMO 

UNITÁRIO 

01 
SERVICO DE CUSTOMIZACAO DE 

SISTEMA DE CARTOES DE BENEFICIOS 
HR 1.000  R$ 100,00   R$ 100.000,00  

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UF QUANT. TAXA MÁXIMA ESTIMADA 

02 

SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE 

CARTOES BENEFICIOS 

Obs:  

Acima de 5.000 cartões ativos, a taxa de 

administração máxima paga pelo Sesi é 0%, 

podendo ser negativa, gerando uma receita 

ao CONTRATANTE. 

UND 

De 001 a 4.999 4% 

Acima de 5.000 0% 

OBS.:  

 Para o lote único, trata-se de quantidade estimada, não havendo obrigação do SESI na sua contratação 

total. 

 Deverá ser preenchida planilha disponível no site 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para operacionalizar o Cartão Sesi Viva+, de abrangência estadual, que 

permita aos trabalhadores da indústria o acesso a produtos e serviços do Sesi ou fornecidos por 

estabelecimentos credenciados, que promovam a sua qualidade de vida, a do Sistema Indústria e de seus 

dependentes, fornecendo informações de consumo, saúde e hábitos de estilo de vida dos usuários. A empresa 

também deverá estruturar, desenvolver e implantar um Clube de Vantagens para os usuários do Cartão Sesi 

Viva+. As informações do Clube de Vantagens deverão estar disponíveis em ambiente web e aplicativo para 

celulares com benefícios oferecidos em abrangência nacional. 

1.2. O Cartão Sesi Viva+ é uma ferramenta de gestão de benefícios que as indústrias do estado contratam e 

disponibilizam para seus trabalhadores e dependentes que são cônjuges e filhos até 21 anos que dá acesso a 

produtos e serviços do Sesi e rede credenciada com a comodidade do desconto em folha de pagamento e 

possibilidade de parcelamentos. É disponibilizado um cartão para cada usuário, sendo titulares e dependentes. 

1.3. A CONTRATADA OPERADORA será responsável pela gestão operacional e o arranjo financeiro do Cartão Sesi 

Viva+, incluindo sua produção e personalização do cartão, além de:  

1.3.1 Captura, aprovação, processamento e liquidação das transações realizadas com o cartão nos 
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estabelecimentos credenciados; 

1.3.2 Controle individual dos limites de utilização e status dos cartões dos usuários; 

1.3.3 Credenciamento dos estabelecimentos, de acordo com regras estabelecidas pelo Sesi; 

1.3.4 Disponibilização da relação de rede credenciada atualizada aos usuários/portadores do cartão em ambiente 

web, em portal e App para IOS e Android, todos com identidade visual do Cartão Sesi Viva+; 

1.3.5 Levantamento e disponibilização dos dados de utilização dos cartões dos usuários/portadores do cartão; 

1.3.6 Envio e disponibilização de relatórios mensais, trimestrais, semestrais e anuais de informações de utilização 

do cartão; 

1.3.7 Personalização, emissão, produção e distribuição do cartão físico de material plástico com requisitos de 

segurança como tarja magnética e/ou chip e senha pessoal; 

1.3.8 Oferta de benefícios por meio de Clube de Vantagens para os usuários do Cartão Sesi Viva+, nas seguintes 

áreas: Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Entretenimento, Gastronomia e Alimentação, Saúde e Bem-Estar e 

outros segmentos relacionados com a missão do Sesi. 

1.3.9 Possibilidade de atualização e aprimoramento constantes do Clube de Vantagens, a fim de mantê-lo 

atualizado tecnológica e metodologicamente para os usuários do Cartão Viva+. 

1.3.10 Permitir a premiação por meio de cupons e descontos em diversos segmentos, como ações de incentivo e 

promoção, a serem definidas pelo CONTRATANTE.  

 

2. DETALHAMENTO DO OBJETO 

2.1. O objetivo do Sesi é disponibilizar um cartão que permita o acesso a produtos e serviços, próprios ou fornecidos 

por estabelecimentos credenciados, que promovam saúde e qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, do 

Sistema Indústria e seus dependentes. 

2.2. O Cartão Sesi Viva+ deverá ser um cartão físico de plástico, com a finalidade de ser utilizado pelo trabalhador da 

indústria e seus dependentes, proporcionando a melhoria de saúde, qualidade de vida e o acesso à produtos e 

serviços. 

2.3. O Cartão Sesi Viva+ permitirá que o trabalhador da indústria pague os produtos ou serviços contratados com 

desconto em folha de pagamento da sua empregadora. 

2.4. O cartão Sesi Viva+ será utilizado como identificador do trabalhador e seus dependentes com possibilidade de 

descontos na rede credenciada. 

2.5. O Cartão Sesi Viva+ deverá ser produzido e personalizado de forma que a captura das transações possa ser 

realizada por equipamentos e estruturas dos principais adquirentes do mercado tais como: Cielo, Rede e GetNet. 

2.6. Não haverá qualquer custo para o Sesi, pois a CONTRATADA OPERADORA será remunerada por meio da taxa 

de administração/credenciamento cobrada dos estabelecimentos credenciados por meio das transações. 

2.7. Não haverá cobrança de taxa de administração nas transações realizadas nos estabelecimentos do Sesi e no 

segmento Odontologia. 

2.8. Não haverá qualquer responsabilidade do Sesi nos pagamentos transacionados com o Cartão Sesi Viva+ na rede 

credenciada. 

2.9. O Cartão Sesi Viva+, objeto desta licitação, não é cartão de débito e/ou crédito, mas tão somente um cartão de 

benefícios e de acesso a serviços Sesi, a ser utilizado nos estabelecimentos Sesi e credenciados. 

2.10. É vedada a utilização do Cartão Sesi Viva+ combinada com a opção crédito ou conta corrente. 
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2.11. O Cartão Sesi Viva+ deverá ser personalizado de acordo com as características definidas pelo Sesi. 

2.12. A oferta do Cartão Sesi Viva+ para a indústria do estado será realizada pelo CONTRATANTE e para o usuário 

final por meio do RH da indústria cliente do CONTRATANTE. 

2.13. O risco de inadimplência é exclusivo da CONTRATADA OPERADORA. 

2.14. A CONTRATADA OPERADORA deverá disponibilizar um Clube de Vantagens que deverá estar embarcado no 

Cartão e a mesma será responsável por: 

2.14.1 Gestão e operação do Clube de Vantagens: 

a) Gestão de desempenho do programa; 

b) Gestão de rede de parceiros do Clube de Vantagens; 

c) Gestão da Informação do Clube de Vantagens; 

d) Gestão de Campanhas e Operação de Atendimento do Clube de Vantagens; 

e) Gestão do desempenho do Clube de Vantagens: 

 A gestão do Clube de vantagens será avaliada periodicamente, entre as CONTRATANTES e a 

CONTRATADA OPERADORA, de modo a avaliar os aspectos administrativos, operacionais e financeiros do 

clube de vantagens, bem como análise de desempenho daquele e a proposição de iniciativas estratégicas 

visando seu melhor resultado.  

 A análise de desempenho do clube de vantagens deverá contemplar a análise dos custos do programa, 

rentabilidade, eficácia de parcerias e a evolução do programa em termos de crescimento de usuários e 

utilização.  

f) Gestão da rede de Parceiros do Clube de vantagens: 

 A CONTRATADA OPERADORA deverá gerir a Rede de Parceiros, em lojas físicas e/ou e-commerce, 

composta de empresas nas áreas de educação, cultura, lazer e bem-estar, conforme detalhado a seguir: 

 Educação: comercialização de produtos educacionais, como: Curso de Idiomas, Livrarias, Papelarias, 

Educação Sistema Fiep (cursos SESI PR, SENAI PR e IEL PR) e outras opções alinhadas à missão do Sesi 

com a validação do CONTRATANTE; 

 Cultura: comercialização de produtos e serviços culturais como: Teatros, Museus, Cinemas, 

Espetáculos, Mostras Culturais, Exposições e Shows e outras opções alinhadas à missão do Sesi 

com a validação do CONTRATANTE; 

 Lazer: comercialização de produtos e serviços de lazer, como: Agências de viagens e turismo, Hotéis, 

Day Use de clubes e parques aquáticos e outras opções alinhadas à missão do Sesi com a validação 

do CONTRATANTE;  

 Saúde e Bem-Estar: comercialização de produtos e serviços de saúde e Bem-Estar, como: Farmácias, 

Clinicas de estética, Academias, Salão de Beleza, lojas de artigos esportivos e outras opções 

alinhadas à missão do Sesi com a validação do CONTRATANTE; 

 Gastronomia: restaurantes, lojas de produtos naturais e alimentação saudável e outras opções 

alinhadas à missão do Sesi com a validação do CONTRATANTE; 

 O CONTRATANTE poderá a qualquer tempo demandar a CONTRATADA OPERADORA a inclusão ou 

exclusão de parceiros na Rede, conforme sua necessidade. 

 A CONTRATADA OPERADORA terá um prazo de 7 (sete) dias para incluir parceiros na rede. Caso a 

CONTRATADA OPERADORA não consiga incluir o Parceiro na forma e no tempo demandado, deverá 
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justificar de maneira expressa e objetiva a impossibilidade de inclusão ou recusa do Parceiro, para avaliação 

do CONTRATANTE, o qual poderá solicitar informações complementares antes de sua decisão; 

 A CONTRATADA OPERADORA terá um prazo de 2 (dois) dias úteis para excluir os parceiros da rede do 

Clube de Vantagens; 

 São vedados os seguintes parceiros no Clube de Vantagens: concorrentes dos serviços do Sesi e do SENAI, 

comerciantes de bebidas alcoólicas, armas de fogo e munição, cigarros e drogas ilícitas, bem como bens e 

serviços inapropriados a menores de idade.  

2.15. Identificação do Usuário do Cartão Sesi Viva+ trabalhador e/ou dependente: 

 A personalização do cartão deverá seguir rigorosamente as especificações e layouts definidos pelo Sesi, 

podendo incluir informações.  

 O CONTRATANTE poderá ainda ter parceiros para os cartões, de forma que poderão ser contempladas as 

exibições de suas marcas/logos nos cartões. 

 

3. MODALIDADES DO CARTÃO SESI VIVA+ 

3.1. O cartão Sesi Viva+ deverá comportar as modalidades a seguir: 

3.1.1 Cartão Sesi Viva+ Benefícios 

 Cartão desenvolvido para atender as Indústrias e seus Trabalhadores, possibilitando acesso a produtos e 

serviços de forma fácil e flexível, alinhados a missão do Sesi na promoção da saúde e da Qualidade de Vida 

com serviços de saúde, farmácias e drogarias, livrarias e papelarias, óticas, supermercados, esporte, lazer e 

bem-estar e serviços educacionais com a facilidade do desconto em folha de pagamento do trabalhador. 

 

3.1.2 Cartão Sesi Viva+ Prêmio 

 Cartão do trabalhador, pré-pago pela Indústria, sem desconto em folha, como forma de premiação, com saldo 

acumulativo por 12 meses; podendo ser utilizado nos segmentos disponíveis no portfólio, de acordo com a 

política do Sesi. Os valores e critérios da premiação ao trabalhador são definidos pela Indústria 

CONTRATANTE. O Cartão Prêmio será entregue somente para o titular e não haverá custo para a empresa 

para a emissão ou carga. 

3.1.3 Cartão Sesi Viva+ Pré Pago PJ 

 Cartão pré-pago sem desconto em folha, podendo ser contratado por empresas como prefeituras, 

cooperativas e empresas que possuem ou não o CNAE Indústria possibilitando acesso à produtos e serviços 

do Sesi e rede credenciada com prazo de utilização do saldo de 18 meses e sem custo de emissão do cartão 

e carga. 

3.1.4 Cartão Sesi Viva+ Empresarial 

 Cartão pós-pago desenvolvido para a Indústria, destinado à contratação de serviços e produtos do Sesi ou 

rede credenciada. A política de oferta do Cartão Sesi Viva+ Empresarial será definida pelo Sesi tendo 

obrigatoriamente a indústria como responsável pelo pagamento. A implementação do cartão empresarial visa 

preferencialmente atender às demandas de serviços em: Saúde e Segurança no Trabalho e serviços de 

Educação, pagos pela indústria, facilitando e ampliando o acesso dos trabalhadores a estes serviços. Esse 

cartão poderá estar vinculado ao CPF do representante legal da indústria cliente. 

3.1.5 Cartão Sesi Viva+ Escolar 
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 Cartão pós-pago desenvolvido para os alunos dos cursos ofertados pelo Sistema Fiep para utilização 

exclusiva no segmento Odontologia e Clube de Vantagens. O Cartão Sesi Viva+ Escolar deve 

impreterivelmente apresentar data de validade informada pelo CONTRATANTE impressa no plástico que 

será referente ao ano letivo vigente. Esse cartão não será disponibilizado à dependentes, mas somente para 

titulares, sou seja, somente para os alunos que realizarem à adesão ao benefício. 

 

4. PORTFÓLIO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DO CARTÃO DE BENEFÍCIOS 

A CONTRATADA OPERADORA deverá fornecer inicialmente, os produtos e serviços ofertados pela sua rede 

credenciada e pelos estabelecimentos Sesi, podendo ser definidos pelo Sesi PR conforme a seguir: 

a) Serviços de saúde (detalhados a seguir); 

b) Serviços educacionais; 

c) Serviços culturais; 

d) Serviços de esporte, lazer e bem-estar; 

e) Supermercados e Lojas de produtos naturais; 

f) Livrarias e papelarias; 

g) Óticas; 

h) Farmácias e drogarias. 

4.1. Os serviços de saúde compreendem: 

4.1.1 Odontologia 

a) Serviços de assistência odontológica disponibilizado aos trabalhadores da indústria e do Sistema Indústria do 

estado do Paraná e seus dependentes, visando atender à demanda do Sesi PR, objetivando a melhoria da 

qualidade de vida, prevenção de doenças e redução do absenteísmo por meio da promoção da saúde bucal.  

b) Esse serviço pode ser disponibilizado através de rede credenciada do Sesi PR ou de contratação de empresa 

especializada na administração/operação de plano odontológico. 

c) Para os dois casos de disponibilização do serviço odontológico será necessária a integração de sistemas entre a 

CONTRATADA OPERADORA e o Sesi PR ou empresa especializada na administração/operação de plano 

odontológico para a validação do cadastro, cobrança e da transação financeira de acordo com o limite de 

utilização do usuário. Para a integração de sistemas verificar item Sistemas deste Termo de Referência. 

d) O Segmento Odontologia será ofertado em duas modalidades, sendo que a indústria contrata o segmento e o 

trabalhador pode fazer a opção de qual modalidade deverá escolher conforme abaixo: 

II. Modalidade 1  

 Formato em que o usuário do Cartão Sesi Viva+ paga coparticipação em todos os procedimentos realizados, 

com cobrança de mensalidade por grupo familiar, independentemente da quantidade de usuários 

dependentes, com uma tabela com procedimentos classificados em básicos, intermediários, especializados e 

avançados, nos quais são estipulados valores pagos pelo usuário a título de coparticipação. Os alunos do 

Sistema FIEP não poderão ser incluídos nesta modalidade. 

III. Modalidade 2  

 Formato sem coparticipação em determinados procedimentos, com cobrança de mensalidade 

individualmente por usuário, ou seja, os valores de mensalidade são pagos pelo usuário titular e pelo usuário 

dependente, com desconto em folha do titular. Nessa modalidade o usuário terá os procedimentos do Rol 
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mínimo da ANS (RN nº 428/2017) sem cobrança de coparticipação.  Os alunos do Sistema FIEP deverão ser 

incluídos nesta modalidade. 

 Nas duas modalidades do segmento Odontologia existe a cobrança de mensalidades que serão descontadas 

em folha de pagamento do titular do Cartão Sesi Viva+. A cobrança desse segmento é responsabilidade da 

CONTRATADA OPERADORA de Cartões, uma vez que é um dos benefícios disponíveis no Cartão. 

 

4.1.2 Saúde 

a) A CONTRATADA OPERADORA deverá oferecer no mínimo 19 especialidades médicas e também atendimento 

em 06 áreas de atuação específicas.  

b) A CONTRATADA OPERADORA deverá estabelecer uma rede de prestadores de serviço (médicos, laboratórios, 

clínicas de diagnóstico por imagem) para atender a demanda do Cartão Sesi Viva+ em todo o Estado do Paraná, 

de acordo com cronograma de ativação do serviço apresentado pela mesma listadas a seguir: 

I. Especialidades para credenciamento: 

 Clínica Geral / Medicina Interna; 

 Pediatria; 

 Ginecologia; 

 Oftalmologia; 

 Ortopedia; 

 Otorrinolaringologia; 

 Urologia; 

 Cardiologia; 

 Endocrinologia; 

 Pneumologia; 

 Neurologia. 

 Dermatologia; 

 Cirurgia Vascular; 

 Psiquiatria; 

 Gastroenterologia; 

 

4.1.3 Áreas de atuação específicas: 

 Psicologia 

 Fisioterapia 

 

4.1.4 Exames complementares: 

Áreas Exames de apoio diagnóstico 

Exames Fonoaudiólogos Audiometria 

 Timpanometria 

 BERA 

 Emissão Otoacústica 

Exames em Aparelho Digestivo Endoscopia Digestiva Alta 

 Retosigmoidoscopia / Colonoscopia 
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Exames em Aparelho Respiratório Espirometria 

Exames em Otorrinolaringologia Laringoscopia 

 Vectonistagmografia 

Exames em Oftalmologia:     Fundoscopia 

 Tonometria 

 Campimetria 

 Fluoresceinografia 

 Retinografia 

 Ceratoscopia Computadorizada 

 Paquimetria 

Exames em Cardiologia Eletrocardiograma 

 Teste Ergométrico 

 “Holter” 

 “Tilt test” 

 
MAPA (Monitorização Ambulatorial da 

pressão Arterial) 

 Ecodopplercardiográfica Transtorácico 

Exames em Neurologia Eletroencefalograma 

 Eletroneuromiografia 

Radiologia e Imagenologia Exames radiológicos em geral 

 Mamografia 

 Ultrassonografia (Ecografia) 

Laboratório de Análises Clínicas Exames laboratoriais em geral 

Laboratório de Citopatologia e 

Anatomopatologia 
 

 

4.1.5 Telemedicina 

a) Serviços de atenção médica para teleconsultas e telediagnóstico e de outros profissionais por meio de 

recursos tecnológicos de informação e telecomunicações disponibilizado aos trabalhadores da 

indústria e do Sistema Indústria do estado do Paraná e seus dependentes. 

b) Esse serviço pode ser disponibilizado através de rede credenciada da CONTRATADA OPERADORA 

ou de contratação de empresa especializada na operacionalização da Telemedicina pelo 

CONTRATANTE Sesi Paraná. A cobrança desse segmento é responsabilidade da CONTRATADA 

OPERADORA de Cartões, uma vez que é um dos benefícios disponíveis no Cartão. 

 

5. PLATAFORMA DE GESTÃO DE CARTÕES 

A CONTRATADA OPERADORA deverá disponibilizar uma plataforma/sistema gerenciador de cartões com login e 

senha para o Sesi, com visão global dos clientes do Cartão Sesi Viva+, para a indústria cliente para realizar as 

operações básicas como desbloqueio e bloqueio de cartão, solicitação de reemissão de cartão, solicitação de 

novos cartões, inclusão e exclusão de portadores, emissão de extratos, boletos, relatórios e faturas, incluindo 

ativação e desativação de produtos para que possa realizar a gestão dos cartões de seus funcionários e 

dependentes e também acesso para os usuários do Cartão Sesi Viva+. 

 

6. REQUISITOS FUNCIONAIS DA PLATAFORMA DE GESTÃO DE CARTÕES 

6.1 Gestão dos cartões dos usuários e dependentes com visão geral e por CNPJ 
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6.2 6.2 A plataforma deverá contemplar no mínimo 3 (três) acessos distintos para o Sesi, com uma visão geral, para 

a equipe do Núcleo do Cartão Sesi Viva+ realizar a gestão dos clientes do Cartão Sesi Viva+ com as seguintes 

funcionalidades: 

6.2.1 Consulta das inclusões de titular e/ou dependentes com informações cadastrais (nome completo, data de 

nascimento, endereço com CEP, número do CPF do titular e dos dependentes, nome da mãe, número do 

telefone e endereço de email e valor do limite de utilização dos cartões do grupo familiar).  

6.2.2 Consulta de usuários com visualização das alterações de dados de cadastro como endereço, número de 

telefone, valor de limite de utilização.  

6.2.3 Consulta dos cancelamentos, bloqueio e desbloqueio de cartões individual e em massa.  

6.2.4 Alteração de senha de acesso. 

6.2.5 Relatórios e extratos: O perfil do Sesi deverá ter acesso aos seguintes relatórios: 

a) Relatórios de Cartões e status 

b) Relatórios de média de limites de utilização 

c) Relatórios de segmentos/benefícios mais utilizados 

d) Relatórios de segmentos por CNPJ 

e) Relatórios de Segundas vias solicitadas no período 

f) Relatórios de transações no período e nos últimos seis meses por CNPJ 

g) Relatórios de transações no período e nos últimos seis meses por CPF 

h) Relatórios de transações por segmento 

i) Relatórios de transações da odontologia por modalidade de plano 

j) Relatórios de Compras Em aberto por CPF 

k) Relatórios de estabelecimentos credenciados 

l) Extrato detalhado por usuário 

m) Relatório de detalhamento de utilização por segmento 

n) Relatório de Ticket médio consolidado e por período 

6.3 Gestão dos cartões dos usuários e dependentes 

A plataforma deverá contemplar no mínimo 1 (um) acesso para a indústria realizar a gestão dos cartões com as 

seguintes funcionalidades: 

6.3.1 Inclusão de titular e/ou dependentes com informações cadastrais (nome completo, data de nascimento, 

endereço com CEP, número do CPF do titular e dos dependentes, nome da mãe, número do telefone e 

endereço de email e valor do limite de utilização dos cartões do grupo familiar). 

6.3.2 Manutenção de usuários com possibilidade de alteração de dados de cadastro como endereço, número de 

telefone, valor de limite de utilização, 

6.3.3 Cancelamento, bloqueio e desbloqueio de cartões individual e em massa. 

6.3.4 Alteração de senha de acesso. 

6.3.5 Relatórios e extratos: O perfil da Indústria cliente deverá ter acesso aos seguintes relatórios: 

a) Relatórios de Cartões e status 

b) Relatórios de Alterações de limites de utilização no período 

c) Relatórios de Inclusão de titulares e dependentes no período 

d) Relatórios de segmentos/benefícios autorizados 
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e) Relatórios de Segundas vias solicitadas no período 

f) Relatórios de transações no período e nos últimos seis meses por CPF 

g) Relatórios de transações por segmento 

h) Relatórios de Compras Em aberto por CPF 

i) Relatórios de saldo do cartão por CPF  

j) Relatórios de estabelecimentos credenciados 

k) Extrato detalhado por usuário 

l) Relatório de detalhamento de utilização por segmento 

 

6.4 Consultas e extratos 

A plataforma deverá contemplar acesso para os usuários do Cartão Sesi Viva+ realizarem a gestão do seu cartão 

e de seu grupo familiar com as seguintes funcionalidades: 

6.4.1 Lançamentos para desconto em folha 

6.4.2 Relatório de transações no período e nos últimos seis meses 

6.4.3 Relatório de compras em aberto (parcelamentos) 

6.4.4 Consultas de saldos e limites do cartão 

6.4.5 Consulta rede de estabelecimentos credenciados  

6.4.6 Tarefas 

 Atualização dos dados cadastrais 

6.4.7 Segurança 

 Atualização da senha Web e do Cartão 

 Atualização da pergunta secreta 

 Gerar token para utilização do App no celular (se necessário na utilização do App) 

 

6.5 Fornecer login e senha para a Indústria, Sesi e aos usuários/portadores, de acordo com o seu perfil, para acesso 

ao sistema de gestão do cartão; 

6.6 A plataforma deverá enviar e disponibilizar em ambiente web os relatórios mensais para cada Indústria, referentes 

à utilização dos cartões pelos seus trabalhadores e seus dependentes em estabelecimentos credenciados; 

6.7 Enviar e disponibilizar, em ambiente web, relatórios detalhados diários, semanais, mensais, trimestrais, 

semestrais e anuais para o Sesi, referentes às transações realizadas pelos trabalhadores e seus dependentes; 

6.8 Enviar, conforme rotinas estabelecidas e solicitações do Sesi, relatórios mensais e trimestrais consolidados e 

detalhados, relacionados aos números de usuários/portadores do Cartão Sesi Viva+ por indústria, bem como 

informações de utilização: estabelecimentos, datas, etc.; 

6.9 Disponibilizar relatórios mensais e emitir faturas e boletos, para cada Indústria, referente à utilização dos cartões 

pelos seus trabalhadores e dependentes nos estabelecimentos do Sesi e credenciados pela operadora na data de 

fechamento definida pela Indústria; 

6.10 Disponibilizar web services e/ou conectores para que os sistemas do Sesi troquem informações com a 

CONTRATADA OPERADORA, tais como consulta ao extrato de um cartão, status de cartão, relação de 

credenciados, indústrias conveniadas, bloqueio e desbloqueio do cartão, transferência de informações de 

cadastro dos credenciados, relatórios operacionais e gerenciais e outras operações necessárias para a gestão do 
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Cartão Sesi Viva+; 

6.11 Fornecer ao portador do cartão, em ambiente web e em aplicativo para smartphone, um canal de consulta de 

extrato de transações por período (incluindo os últimos três meses), de extrato de transações por status (mês de 

referência e mês em aberto), de pendências, de limites (do cartão e saldo disponível) e rede de credenciados; 

 

7. CLUBE DE VANTAGENS 

7.1 A gestão de campanhas do Clube de Vantagens será responsabilidade da CONTRATADA OPERADORA e 

contempla as atividades de criação de conteúdo do Portal e/ou plataforma do Clube de vantagens, bem como do 

App que deverá ser validado pelo CONTRATANTE, a operacionalização e divulgação das campanhas destinadas 

aos usuários do Cartão Sesi Viva+ em diversos canais como a plataforma ou Portal do Clube de Vantagens, o 

App bem como o envio de SMS e e-mails e o acompanhamento dos resultados;  

7.2 Além da divulgação por meio da plataforma do Clube de Vantagens e App, o CONTRATANTE poderá demandar 

envio de e-mails e/ou SMS com os devidos controles:  

7.2.1 Para e-mail (entrega, abertura, cliques e taxa de retorno de erro) com disparos mensais para todos os 

usuários do Cartão Sesi Viva+; 

7.2.2 Para SMS (confirmação de entrega) de disparos mensais para todos os usuários do cartão Sesi Viva+;  

7.3 Deverá disponibilizar uma ferramenta para disparo de Newsletter e e-mail marketing que deve ter funcionalidade 

de programação de disparos e retorno dos e-mails; 

7.3.1 Permitir a preparação antecipada de e-mails com gravação e alteração. 

7.3.2 Permitir a programação do dia e horário de disparo dos e-mails por lotes. 

7.3.3 Receber e tratar o retorno dos e-mails enviados.  

7.3.4 Emitir relatórios sobre a quantidade de cliques recebidos em cada e-mail para fins de mensuração de 

efetividade de campanhas. 

7.3.5 Reportar erros no envio de e-mails e permitir e controlar o reenvio de e-mails não enviados. 

7.3.6 Envio de e-mails ou SMS. 

7.4 O CONTRATANTE poderá sugerir temas para embasar a criação da personalização das Campanhas. 

7.4.1 A divulgação da Campanha deverá observar o prazo de até 2 (dois) dias, a contar da validação do 

CONTRATANTE, observando os padrões de comunicação que serão informados quando da elaboração da 

campanha; 

7.4.2 As campanhas deverão ser conforme a demanda do CONTRATANTE da seguinte forma: 

TIPO CAMPANHA 

Associada aos 

benefícios 

 Campanha disparada quando ocorre a disponibilização de 

benefícios 

Campanhas de 

Calendário 

 Campanhas de aniversário do beneficiário 

 Campanhas sazonais e datas comemorativas 

Eventos  Campanhas disparada para divulgação de evento especifico 

Promoções 
 Campanha disparada com ofertas especiais de serviços na rede 

credenciada 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

21 / 95 

 

7.4.3 As campanhas utilizarão mecanismos de segmentação baseados em informações cadastrais dos usuários do 

Cartão Sesi Viva+, em categorias e níveis, bem como em função de contadores ou variáveis globais 

associadas ao Programa. 

7.4.4 A CONTRATADA OPERADORA deverá garantir que a sua equipe de atendimento seja especializada nos 

serviços prestados de modo que ela seja capaz de atender as demandas geradas pelos usuários do Cartão 

Sesi Viva+ e do CONTRATANTE. 

7.4.5 O suporte, no caso de relato de incidentes ou problemas em funcionalidades na plataforma ou no aplicativo, 

deverá ser realizado remotamente, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contados da geração do 

protocolo do chamado de suporte. 

  

8. PLATAFORMA DO CLUBE DE VANTAGENS 

A Plataforma de clube de vantagens deverá disponibilizar aos usuários do Cartão Sesi Viva+ funcionalidades 

para utilização das vantagens. No tópico Requisitos funcionais estão descritas quais funcionalidades deve 

possuir. 

 

9. REQUISITOS FUNCIONAIS DA PLATAFORMA DO CLUBE DE VANTAGENS 

9.1 O programa CLUBE DE VANTAGENS deverá ser suportado em plataforma web de propriedade da 

CONTRATADA OPERADORA. 

9.2 A plataforma deverá ter a identidade visual do Cartão Sesi Viva+. 

9.3 Os dados cadastrais do usuário devem ser imputados em plataforma sistêmica uma única vez. Caso a 

CONTRATANTE possua mais de um sistema de informação para gestão do cartão e clube de vantagens será 

responsável por equalizar os dados cadastrais entre os sistemas. 

9.4 Mecanismo de recuperação de login e senha de modo que a mesma seja trocada pelo próprio usuário;  

9.5 As senhas deverão ser gravadas em bancos de dados de maneira criptografada; 

9.6 O mecanismo de troca de senha deverá utilizar comunicação via e-mail; 

9.7 Possibilidade de rastreabilidade das atividades realizadas pelos beneficiários na plataforma em formato de 

relatórios que poderão ser filtrados por período de data, por nome de usuário, por atividades realizadas e por data 

e hora de execução; 

9.8 Prover Log de atividades realizadas pelos usuários;  

9.9 Gerenciamento e emissão de vouchers e cupons de benefícios para utilização nos parceiros; 

9.10 Os vouchers e cupons emitidos deverão possuir um código único, uma data de validade mínima de 30 (trinta) dias 

e o endereço web para validação dos mesmos; 

9.11 Após a validação e /ou utilização de um voucher ou cupom, o mesmo deverá ser invalidado para que não haja 

uma segunda tentativa de utilização; 

9.12 As empresas que aceitarão os vouchers e cupons poderão validar os códigos por meio de uma página da web a 

ser disponibilizada pela CONTRATADA OPERADORA; 

9.13 Se um parceiro for inativado, não poderão ser emitidos novos vouchers e cupons para serem usados nesse 

parceiro; 

9.14 Caso um voucher ou cupom tenha sido emitido antes da desativação de um parceiro, este ainda será válido até 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

22 / 95 

que perca a data de validade; 

9.15 Permitir mecanismo de inscrição para novos parceiros para fins de credenciamento; 

9.16 Permitir busca de Parceiros do Clube de Vantagens, em âmbito nacional, estadual e municipal, utilizando os 

seguintes filtros: UF, município e por área de atuação, incluindo o endereço e telefone dos parceiros no resultado 

da busca; 

9.17 Disponibilizar base de conhecimento e dúvidas frequentes (FAQ) 

9.18 A Plataforma deverá dispor de funcionalidade de geração de relatórios dinâmicos em tempo real que permitam 

acompanhar as atividades dos Beneficiários e a gestão dos parceiros. Os relatórios deverão ser disponibilizados 

para visualização em tela com a opção de exportação dos dados nos formatos .txt, .xls e .csv; 

9.19 Os relatórios serão no mínimo dos seguintes tipos, com layout e nível de acesso a serem definidos pela 

CONTRATANTE após a assinatura do contrato: 

9.19.1 Gênero e idade 

9.19.2 Quantidade de cupons/voucher por localidade 

9.19.3 Quantidade de cupons/voucher por abrangência (municipal, estadual e nacional) 

9.19.4 Quantidade de cupons/voucher por parceiros do mesmo seguimento/ranking 

9.19.5 Quantidade de cupons/voucher emitidos e não utilizados 

9.20 Todos os relatórios deverão possuir filtros por parceiros, Estado, Município, Período que foi emitido, período que 

foi utilizado. 

9.21 Aplicativo do Clube de Vantagens (APP): 

9.21.1 O aplicativo para dispositivo móveis deverá conter as mesmas funcionalidades da plataforma WEB 

disponíveis aos usuários, conforme requisitos técnicos da Plataforma. 

9.21.2 O aplicativo poderá conter as funcionalidades administrativas e de gestão do programa previstas na 

Plataforma. 

9.22 Criação e Exclusão de usuários na plataforma de clube de vantagens 

9.22.1 Todos os usuários do Cartão Sesi Viva+ ativos deverão estar ativos também na Plataforma do Clube de 

Vantagens da CONTRATADA OPERADORA. A responsabilidade de manter as bases atualizadas é da 

CONTRATADA OPERADORA.  

9.22.2 A CONTRATADA OPERADORA terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a liberação do acesso à 

plataforma para os usuários do Cartão a partir da ativação do Cartão Sesi Viva+. 

9.22.3 Cada uma das Unidades Operacionais do Sesi PR deverá ter pelo menos 2 (dois) usuários administrativos 

para acesso a Plataforma. 

 

10. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE CLUBE DE VANTAGENS 

Após 30 (trinta) dias da assinatura do contrato, a CONTRATADA OPERADORA deverá oferecer os seguintes 

tutoriais: 

10.1 Orientação de utilização da Plataforma do Clube de Vantagens para os usuários, beneficiários do Cartão Sesi 

Viva+, com a identidade visual do Cartão Sesi Viva+, com disponibilização de manual em formato digital e para 

impressão. 

10.2 Os tutoriais permanecerão disponíveis e atualizados ao longo de toda vigência do contrato.  
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11. GARANTIA DE CONTINUIDADE DO PROGRAMA 

11.1 Todas as informações, geradas ou transformadas pelo CONTRATANTE nos recursos computacionais da 

CONTRATADA OPERADORA é de propriedade única e exclusiva da CONTRATANTE;  

11.2 No encerramento e finalização do contrato a CONTRATADA OPERADORA deverá entregar todas as informações 

de propriedade da CONTRATANTE, em formato a ser definido pela CONTRATANTE, como, por exemplo, a base 

de conhecimento gerada, scripts, configurações, procedimentos, relatórios de melhoria de serviço e 

acompanhamento de ações realizadas na vigência do contrato, que permita a correta migração dos serviços para 

outro ambiente; 

11.3 O ambiente deverá ser mantido ativo até o final da migração de todos os serviços hospedados no mesmo, 

mantendo os acessos a CONTRATANTE para consulta ao sistema para consulta de históricos.  Transferir todos 

os dados para outra CONTRATANTE.  

11.4 Para a disponibilização das informações sistêmicas para o novo Contratado, o processo deste serviço 

contemplará minimamente: 

11.4.1 Reunião de alinhamento entre contratados e CONTRATADA OPERADORA 

11.4.2 Detalhamento do Projeto contendo plano e cronograma 

11.4.3 Geração da documentação necessária 

11.4.4 Geração de scripts para estruturação das informações, bem como a execução dos mesmos para entrega ao 

novo Contratado. Caso a CONTRATADA OPERADORA possua ferramenta de extração será responsável em 

orientar ou até executar a ação de acordo com o alinhamento da reunião inicial; 

11.5 Em caso de insolvência ou falência ou término do período de contratação da CONTRATADA OPERADORA, a 

mesma deverá, sem quaisquer ônus adicionais, entregar ao Sesi /PR a estrutura de dados (banco de dados) 

contendo o cadastro e histórico com todas as transações, todas as informações e todo o histórico do 

relacionamento do contrato. 

 

12. ABRANGÊNCIA DO CLUBE DE VANTAGENS 

12.1 Fica a CONTRATADA OPERADORA responsável pela abrangência do clube de vantagens, que obrigatoriamente 

deverá ter parceiros em todo o Estado do Paraná 

12.2 A abrangência em nível nacional de dará por meio de parceiros no âmbito comercial físico e e-Comerce, este 

último por meio de código promocional a ser gerado na hora da compra e de uso único. 

12.3 Fica de responsabilidade da CONTRATADA OPERADORA a captação de parceiros nos segmentos solicitados. A 

captação de parceiros deve ser realizada considerando a idoneidade e integridade da empresa a ser credenciada 

para o Clube de Vantagens do Cartão Sesi Viva+. 

 

13. IMPLANTAÇÕES 

13.1 A CONTRATADA OPERADORA deverá apresentar um plano de implantação e/ou migração do Cartão Sesi 

Viva+, contendo a sua estrutura organizacional, com a definição clara e objetiva da responsabilidade de cada 

elemento e respectivos representantes para o início da operação, em até 10 (dez) dias úteis da celebração do 

contrato, o qual será aprovado pelo Sesi, que poderá solicitar ajustes e /ou adequações. O início da prestação 

dos serviços deverá ocorrer após a expressa aprovação do plano de implantação pela equipe técnica do SESI. 

13.2 Todos os processos da estrutura organizacional deverão ser formalizados, apresentados em manual e em 
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ambiente web para consulta a qualquer momento, tanto por parte de sua equipe de operação como pela equipe 

do Sesi. 

13.3 A CONTRATADA OPERADORA deverá apresentar/disponibilizar relatórios mensais, semanais e diários contendo 

informações para monitoramento de todos os indicadores, apontando claramente os desvios ocorridos em relação 

à implantação e quais serão as medidas corretivas aplicadas e em que prazo, que deverá ser avaliado pelo Sesi. 

13.4 Todas as não conformidades deverão ser registradas pela CONTRATADA OPERADORA para monitoramento de 

demandas visando a qualidade e agilidade nos atendimentos. Estas informações deverão ficar acessíveis para o 

Sesi, demonstrando os registros, as ações executadas e o fechamento das pendências, assim como a 

possibilidade de consultas daqueles que estão fora dos prazos estipulados pelas ações corretivas propostas. 

13.5 É vedado à CONTRATADA OPERADORA comercializar o produto Cartão Sesi Viva+.  

13.6 É vedado à CONTRATADA OPERADORA permitir o uso do Cartão Sesi Viva+ na sua rede credenciada de 

fornecedores alheia ao âmbito da rede credenciada aprovada pelo Sesi, ou utilizar a marca Sesi, para prospecção 

junto às indústrias. 

 

14. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

14.1 Estrutura Integrações e Importações sistêmicas que atenderão Plataforma Clube de Vantagens e Gestão de 

operadora de Cartões. 

14.2 Fase de implantação  

14.2.1 A CONTRATANTE solicita na implantação do projeto o seguinte desenho que atenderá processos via 

importações e integrações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1 - Macroprocesso a ser atendido 
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14.2.2 Imagem 01 - O processo de operação da CONTRATADA receberá via planilha os dados dos usuários para 

cadastro dos benefícios do cartão Viva+. 

14.2.3 Imagem 01 - Ao efetuar o cadastro do usuário a CONTRATADA deve encaminhar via planilha os dados do 

registro (ex: número de cartão), para que assim seja finalizado os cadastros na operadora odontológica.  

14.2.4 A CONTRATADA deverá informar periodicamente quando um usuário for cadastrado e inativado para que o 

mesmo possa ser inativado no serviço odontológico pela CONTRATANTE 

14.2.5 Imagem 02 –  A CONTRATADA deverá efetuar uma integração sistêmica para o processo de transação com 

o serviço de odontologia. 

a) Receber identificação de um funcionário e retornar o status do sistema dessa pessoa. 

b) Receber identificação de um funcionário, valor que está pretendendo utilizar e retornar se está dentro no 

saldo disponível para essa pessoa. 

c) Receber identificação de um funcionário, o valor que está pretendendo utilizar e retornar opção de 

dividir o valor em parcelas ou se o processo foi autorizado. 

d) Receber identificação de um funcionário, valor e quantidade de parcelas selecionada e retornar se o 

processo foi autorizado. 

e) Enviar ou compartilhar os dados que estão especificados no item 9.2. Especificação dos Dados com a 

CONTRATANTE. 

f) Receber e armazenar as informações de um funcionário, gerando informações de controle e vincular 

esse cadastro com o sistema da CONTRATADA de ODONTOLOGIA. Inclusive com seus dependentes. 

g) Os detalhamentos dessas integrações serão realizados em fase de projeto. 

 

 

Imagem 2 - Fluxo das Integrações 
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14.3 Segunda fase de integrações  

14.3.1 Após a implantação e estabilização do projeto, será acordado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA a 

fase de implantação de integrações sistêmicas conforme desenho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3.2 O desenvolvimento desta integração não gerará nenhum custo adicional para a CONTRATANTE, no que 

tange a comunicação do sistema da contratada para a disponibilização e retorno dos dados ao sistema da 

CONTRATADA.  

14.3.3 Nesta fase serão contemplados o armazenamento de dados entre a CONTRATADA e o sistema de 

Odontologia vigente no Sesi PR, onde será trafegado informações entre os sistemas, mesmo não entrando 

com esse processo na fase 01 de implantação, já estará acordado juridicamente para essa segunda fase, 

constando a premissa de permissão de troca de dados no termo de adesão do cartão Viva + para o 

funcionário da indústria. 

14.3.4 A planilha de atualização enviada pelo cliente (Industria) e que é repassado pelo Sesi, deixará de enviar para 

a CONTRATADA de ODONTOLOGIA.  

 Será criado um portal no Sesi, sendo a CONTRATANTE responsável pelo desenvolvimento, para que 

seja efetuado a atualizações de dados cadastrais com a CONTRATADA por meio de uma nova interface 

de comunicação.  

14.3.5 A partir dessa fase o sistema de odontologia do Sesi PR buscará as atualizações na interface da 

CONTRATADA.  

Imagem 3 - Fluxo de Integrações 
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14.3.6 Será necessário a criação de uma interface para enviar informações para os sistemas legados e para o BI do 

Sesi. 

14.3.7 Disponibilização de indicadores: Em relação à segunda fase, a disponibilização das informações para 

geração de BI/Dasboards no ambiente da Contratante será realizada mediantes extrações de dados via APIs, 

vide item 3.4. Essas extrações devem ser disponibilizadas por meio de um ou mais web services 

desenvolvidos em SOAP ou REST, suportando estruturas em JSON, XML e CSV, utilizando o protocolo de 

transporte em HTTPS. 

14.3.8 A CONTRATADA deve disponibilizar uma documentação clara e objetiva que permita A CONTRATANTE 

consumir as APIs; 

14.3.9 A CONTRATANTE deve possuir estrutura capaz de receber todo o fluxo de dados de negócios que serão 

disponibilizados pela CONTRATADA; 

14.3.10  A CONTRATADA deverá manter todas as integrações sistêmicas do item 14.  

14.4 Padrão para integração sistêmica 

Os requisitos de integração, por parte da CONTRATADA, deverá: 

14.4.1 Disponibilizar WEB APIs (Rest) e (Json) ou Web Services SOAP XML, que permitam tecnicamente interligar 

a SOLUÇÃO aos sistemas de informação da CONTRATANTE e dos demais contratados. 

14.4.2 Integrar de forma segura, com autorização, autenticação e integridade no tráfego de informações. 

14.4.3 Conectar-se ao barramento de integrações Enterprise Service Bus - ESB do Contratante ou dos demais 

fornecedores caso os mesmos utilizem este tipo de tecnologia. 

14.4.4 Prever a construção de integrações com os sistemas de informação da CONTRATANTE e com os demais 

contratados, bem como prever customização sistêmica de maneira a viabilizar tais integrações 

14.4.5 Os pedidos de integração serão feitos sob demanda. A cada demanda será detalhado entre as partes 

CONTRATANTE e CONTRATADA o escopo da necessidade. Fica a Contratada responsável adequar os 

sistemas para que as integrações sejam viabilizadas, bem como realizar a customização/desenvolvimento de 

seus sistemas para atender as necessidades de dados/informações. 

14.4.6 Disponibilizar web services e/ou conectores para que os sistemas do Sesi troquem informações com a 

CONTRATADA, tais como consulta ao extrato de um cartão, status de cartão, relação de credenciados, 

indústrias conveniadas, bloqueio e desbloqueio do cartão, transferência de informações de cadastro dos 

credenciados, relatórios operacionais e gerenciais e outras operações necessárias para a gestão do Cartão 

Sesi Viva+; 

14.4.7 O intercâmbio de dados e informações específicas do Sesi será realizado por rotinas assíncronas para troca 

de arquivos e de rotinas síncronas para realizar as transações online. 

14.5 Requisitos de segurança para utilização do cartão 

14.5.1 Deverá apresentar a disponibilidade para os diversos componentes da arquitetura técnica proposta, como os 

processadores das transações, rede de captura, central de relacionamento, sistemas gerenciadores de 

informações das transações realizadas pelos portadores de cartão e as interconexões entre sistemas com o 

Sesi. 

14.5.2 Deverá manter trilhas para auditoria, para que possa rastrear qualquer irregularidade que possa ocorrer com 

os processamentos das transações, respeitando-se as normas no sentido de manter as informações 

sensíveis como o PAN criptografadas e, sempre que exibidos, fazê-los de forma parcial. 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

28 / 95 

14.6 Aplicativos Mobile 

14.6.1 O(s) aplicativo(s) mobile iOS deve seguir, as orientações gerais de qualidade estabelecidas pela Apple, 

definidas como “iOS Human Interface Guidelines” e “App Store Review Guidelines”, incluindo priorização de 

conteúdo, clareza, profundidade, adaptabilidade, inicialização, navegação, interatividade, animação, marca, 

cor, tipografia, ícones, gráficos, terminologia, integração com iOS, funcionalidade, metadados, localização, 

notificações e mídia.  

14.6.2 O(s) aplicativo(s) mobile Android deve seguir, sempre que possível, as orientações gerais de design do 

Google, definidos como Material Design. Essas orientações servem para que os aplicativos criados para a 

plataforma em questão sempre estejam alinhados com os conceitos e evoluções do sistema. 

14.6.3 Os recursos de hardware e software, necessários à execução das atividades de desenvolvimento, serão de 

inteira responsabilidade da CONTRATADA, assim como a infraestrutura de rede e toda a publicação, e 

manutenção dos aplicativos moveis são de responsabilidade da CONTRATADA. 

14.6.4 A CONTRATADA é responsável pela devida submissão dos aplicativos desenvolvidos às lojas das 

plataformas Android (Play Store) e iOS (App Store). 

14.6.5 Para detecção e formalização de falhas nos aplicativos mobiles deve ser fornecido suporte técnico durante a 

vigência do contrato, sendo prestado de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 horas. 

14.6.6 São correções de falhas, classificada como: 

 Manutenção Corretiva - Consiste na correção de defeitos em aplicativos em produção entregues pela 

contratada. Abrange comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do 

sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pela CONTRATANTE. 

14.7 Segurança da Informação 

14.7.1 A solução deve prover recursos que possibilitem seu funcionamento em ambientes de balanceamento de 

cargas e alta disponibilidade, com ambiente em nuvem em única instância;  

14.7.2 Utilizar certificado SSL para autenticação criptografada;  

14.7.3 Proteção contra SQL Injection;  

14.7.4 Proteção com Firewall;  

14.7.5 Input Filtering (Filtro de entrada de formulários); 

14.7.6 Proteção de Force Brute (Captcha / outros); 

14.7.7 Deverá estar protegida por uma solução de Web Application Firewall. 

14.7.8 O banco de dados utilizado pelos serviços fornecidos deverá estar protegido por solução de firewall 

específico para banco de dados. 

14.7.9 Fornecer monitoramento permanente do ambiente quanto a ataques cibernéticos, tentativas de invasão e 

roubo de informações. A CONTRATADA deverá fornecer a CONTRATANTE Demonstrando via relatórios de 

segurança, quando solicitando para auditorias. 

14.7.10 Em casos de fraude nas transações realizadas no cartão Viva+ é de responsabilidade da CONTRATADA 

efetuar o suporte ao cliente conforme previsto em lei, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

14.7.11 A CONTRATADA deve também prover autenticação Integrada com o Active Directory (AD) via AD FS, 

utilizando as configurações abaixo mencionadas: 
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 AD FS (Active Directory Federation Service) Fabricante: Microsoft, Versão: 3.0 Windows Server 2012R2. 

 É desejável que a CONTRATADA desenvolva a autenticação Integrada com o Active Directory (AD) via 

AD FS, utilizando as configurações abaixo mencionadas. 

 

15. DISPONIBILIZAÇÃO DE INDICADORES 

15.1 A CONTRATADA OPERADORA deve disponibilizar indicadores para o acompanhamento da gestão do negócio a 

CONTRATANTE por meio de relatórios e dashboards através de meio sistêmico, com a periodicidade diária, 

semanal, mensal, semestral e/ou anual – conforme a necessidade da CONTRATANTE. Os indicadores foram 

distribuídos da seguinte forma 

 

Indicadores do Cartão Sesi Viva+ Monitorados por meio de BI 

Indicadores  monitorados 

 Contratos por Unidades Operacionais do Sesi 

 Desempenho Financeiro - Receitas x Despesas 

 Sustentabilidade 

Indicadores Monitorados 

 Número de Usuários Consolidado  

 Número do Usuários do mês consolidado  

 Total transacionado no mês consolidado 

 Total de transações no ano consolidado 

 Total de transações no ano consolidado por mês 

 Número de Contratos por porte de empresa consolidado  

 Número de contratos por segmento consolidado 

 Ticket Médio total consolidado do ano 

 Ticket Médio total consolidado do mês 

 Movimentação financeira total consolidado ano 

 Movimentação financeira total consolidado do mês 

 % de utilização no mês consolidado 

 Limite Médio consolidado 

 

15.2 ESPECIFICAÇÃO DE DADOS 

Serão apresentados os principais tipos de dados que serão trocados entre o Sesi e a CONTRATADA 

OPERADORA, tanto em transações síncronas como assíncronas. Quando da implantação dos cartões, serão 

especificados em conjunto com a CONTRATADA OPERADORA todos os detalhes dos dados. 

15.3 BENEFICIOS_USUARIO 

15.3.1 Código do Cliente 

15.3.2 CPF do Titular 

15.3.3 Titular ou Dependente 

15.3.4 Código do Titular ou Dependente 

15.3.5 Nome do Benefício 

15.4 CLIENTE (INDUSTRIA) 

15.4.1 Código do Cliente 

15.4.2 Nome 
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15.4.3 CNPJ 

15.4.4 Inscrição Estadual 

15.4.5 Endereço 

15.4.6 Complemento do endereço 

15.4.7 Bairro 

15.4.8 Cidade 

15.4.9 UF 

15.4.10 CEP 

15.4.11 Status atual 

15.4.12 Data de atualização do último status 

15.4.13 Nome do contato 

15.4.14 E-mail do contato 

15.4.15 Telefone do contato 

15.4.16 Data de cadastro 

15.5 UNIDADE 

15.5.1 Setor de atuação do cliente 

15.5.2 Porte (Micro, Pequena, Média e Grande) 

15.6 ESTABELECIMENTO_CREDENCIADO (LOJISTAS) 

15.6.1 Código do estabelecimento credenciado 

15.6.2 Razão Social 

15.6.3 Nome fantasia 

15.6.4 CNPJ 

15.6.5 Inscrição Estadual 

15.6.6 Endereço 

15.6.7 Complemento do endereço 

15.6.8 Bairro 

15.6.9 Cidade 

15.6.10 UF 

15.6.11 CEP 

15.6.12 Status atual 

15.6.13 Data de atualização do último status 

15.6.14 Nome do contato 

15.6.15 E-mail do contato 

15.6.16 Telefone do contato 

15.6.17 Data de cadastro 

15.6.18 Segmento do estabelecimento (Drogarias, Alimentação, Óticas, etc) 

15.6.19 Ramo de atividade do estabelecimento (Hortifruti, Estética, Açougue, etc) 

15.7 SEGMENTOS_AUTORIZADOS 

15.7.1 Código do cliente 

15.7.2 Nome do segmento contratado pelo cliente (indústria) 
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15.8 TRANSAÇÃO 

15.8.1 Data da transação 

15.8.2 Valor total da transação 

15.8.3 Total de parcelas 

15.8.4 Número da parcela 

15.8.5 Data da parcela 

15.8.6 Valor da parcela 

15.8.7 Número NSU Host 

15.8.8 Número de autenticação 

15.8.9 Código do cliente 

15.8.10 Número do cartão do usuário 

15.8.11 CPF do titular 

15.8.12 Código do Titular ou Dependente 

15.8.13 Código do estabelecimento credenciado 

15.8.14 Segmento do estabelecimento (Drogarias, Alimentação, Óticas, etc) 

15.8.15 Ramo de atividade do estabelecimento (Hortifruti, Estética, Açougue, etc) 

15.8.16 Tipo de transação (Taxa de Manutenção, Odonto, Pagamento, etc) 

15.8.17 Saldo do cartão 

15.8.18 Situação da transação (C = Cancelada / V = Válida) 

15.9 FECHAMENTO 

15.9.1 Código do Cliente 

15.9.2 Data da parcela transacionada 

15.9.3 Número NSU Host 

15.9.4 Número de autenticação 

15.9.5 Código do estabelecimento credenciado 

15.9.6 Valor da parcela 

15.9.7 Número do cartão do usuário 

15.9.8 Data de fechamento 

15.9.9 Data do lote de fechamento 

15.10 USUARIO (BENEFICIÁRIO) 

15.10.1 Código do cliente  

15.10.2 Matrícula funcional  

15.10.3 Código da filial funcional 

15.10.4 Nome do setor funcional 

15.10.5 Nome do usuário 

15.10.6 CPF 

15.10.7 Titular ou Dependente 

15.10.8 Código do Titular ou Dependente 

15.10.9 Data de cadastro 

15.10.10 Status atual 
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15.10.11 Data de atualização do último status 

15.10.12 Número do cartão (parcial) 

15.10.13 Número de identificação civil 

15.10.14 Orgão emissor de identificação civil 

15.10.15 Data de nascimento 

15.10.16 Gênero 

15.10.17 Naturalidade 

15.10.18 Nacionalidade 

15.10.19 Nome da mãe 

15.10.20 Nome do pai 

15.10.21 Endereço 

15.10.22 Complemento do endereço 

15.10.23 Bairro 

15.10.24 Cidade 

15.10.25 UF 

15.10.26 CEP 

15.10.27 E-mail do usuário 

15.10.28 Número do telefone 

15.10.29 Parentesco em caso de dependentes (Conjuge, filhos, etc)  

15.10.30 Endereço comercial 

15.10.31 Complemento do endereço comercial 

15.10.32 Bairro do endereço comercial 

15.10.33 Cidade do endereço comercial 

15.10.34 UF do endereço comercial 

15.10.35 CEP do endereço comercial 

15.10.36 Limite do cartão 

15.10.37 Status do cartão ativado ou desativado 

 
16. DAS CUSTOMIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMAS 

16.1 A CONTRATANTE poderá demandar serviços de customização ou desenvolvimento para atender requisitos 

funcionais específicos da CONTRATANTE, conforme os itens 5 e 8 do objeto de contratação deste edital.  

16.2 Novas necessidades geradas para o software/serviço/Integração que se caracterizem como novas 

funcionalidades não contempladas neste edital.  

16.3 A execução dos serviços relacionados será demandada pela CONTRATANTE após a implantação do projeto.  

16.4 O prazo de atendimento às demandas geradas pela CONTRATANTE será acordado entre as partes a cada 

solicitação.  

16.5 Após recebimento das demandas, a CONTRATADA realizará os levantamentos e as análises necessárias dos 

requisitos com base nas informações passadas pela CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá efetuar a 

especificação técnica, e apresentar uma estimativa com previsão de total de horas, para a realização de cada 

demanda e prazo de entrega, através de uma proposta comercial vinculada ao Contrato de Prestação de Serviços 
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(CPS) e ao projeto específico.  

16.6 As demandas aprovadas serão contratadas através de Pedidos de Compra (PED) e aprovação do requisito 

funcional e técnico considerando adicionalmente as horas utilizadas na análise inicial de cada demanda descrita 

através da proposta comercial.  

16.7 É de responsabilidade da CONTRATADA realizar os cenários de casos de testes das soluções desenvolvidas e 

após aplicada no ambiente de homologação serão executados os testes em conjunto com a CONTRATANTE.  

16.8 Caso seja entendido que a CONTRATADA realize deslocamento até as dependências da CONTRATANTE para 

realizar atividades deste serviço, todas as despesas de deslocamento e hospedagem são de responsabilidade da 

CONTRATADA.  

16.9 Não há a obrigatoriedade de contratação do total das horas estimadas para compor os valores deste item. Os 

pagamentos deste serviço serão realizados após validação dos serviços prestados e entrega dos relatórios de 

aceite e de horas bem como as evidencias de homologação assinadas pela contratante. Como o ciclo de 

pagamento é mensal, poderá ocorrer apontamento de horas de demandas no relatório detalhado que ainda não 

estejam finalizadas, já o documento de termo de aceite deverá conter somente as demandas totalmente 

finalizadas. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

17.1 Obrigações do Sesi  

17.1.1 Planejar campanhas estratégicas para a indústria, envolvendo a CONTRATADA OPERADORA, credenciados 

e regras específicas de negócio; 

17.1.2 Definir as diretrizes gerais do Cartão Sesi Viva+; 

17.1.3 Submeter à CONTRATADA OPERADORA novos projetos e usos do cartão Sesi Viva+, participando do 

desenvolvimento e validação das novas funcionalidades; 

17.1.4 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelece o Edital, 

Termo de Referência e Contrato.  

17.1.5 Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados, recebida da empresa 

cliente, para que a CONTRATADA possa incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema; 

17.1.6 Atestar a execução dos serviços.  

17.1.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do 

Contrato.  

17.1.8 Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais irregularidades 

constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de 

serem tomadas as providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

17.1.9 Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, 

assim como da empresa cliente. 

17.2 Obrigações das Indústrias locais Aderentes: 

17.2.1 Encaminhar ao Sesi a relação de trabalhadores e seus dependentes, com os respectivos dados necessários, 

tal qual solicitado pela Operadora, juntamente com este termo de adesão, para que sejam repassadas à 

operadora, para confecção do primeiro lote dos referidos cartões; 

17.2.2 Informar para a confecção do primeiro lote dos cartões e, mensalmente, até o dia XXX de cada mês, a 
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planilha de limites de utilização dos cartões com os valores de limites de utilização de seus trabalhadores; 

17.2.3 Definir, controlar e se responsabilizar pelo limite de utilização e o comprometimento da folha de pagamento 

de seus trabalhadores, observadas as regras da lei 10.820/2003; 

17.2.4 Pagar à CONTRATADA OPERADORA os valores referentes aos serviços utilizados pelos 

trabalhadores/dependentes, observando-se o prazo a ser negociado com a operadora, em função da data de 

fechamento da sua folha de pagamento, além aqueles sujeitos a pagamentos mensais e aqueles decorrentes 

da contratação de produtos e serviços realizados por meio do cartão empresarial; 

17.2.5 Informar à CONTRATADA OPERADORA, via sistema gerenciador de cartões, sobre rescisão de contrato de 

trabalho, perdas, roubo e danos dos cartões e novas solicitações para o titular e dependentes; 

17.2.6 Solicitar o cancelamento dos cartões do titular e seus dependentes, via sistema gerenciador de cartões, no 

caso de rescisão de contrato de trabalho; 

17.2.7 Descontar de eventuais verbas rescisórias os valores gastos no período compreendido entre a data do 

fechamento da folha de pagamento e do cancelamento do cartão, em decorrência da rescisão do contrato de 

trabalho. 

17.2.8 Ressarcir a Operadora dos gastos efetuados pelo usuário junto a rede credenciada em caso de rescisão 

contratual do contrato de trabalho que não resultar crédito; 

17.2.9 Permitir o acesso da equipe do Sesi para efetuar a divulgação do Cartão Sesi junto aos trabalhadores, em 

datas e horários previamente pactuados; 

17.2.10 Manter o vínculo dos usuários do Cartão Sesi Viva+ por um período, mínimo, de um ano (12 meses) 

ressalvado a hipótese de rescisão de contrato de trabalho. 

17.2.11 Exigir a assinatura de Termo de adesão ao cartão Sesi Viva+ e Odontologia Sesi, dos empregados que 

optarem por aderir ao cartão, contemplando no mínimo a autorização do empregado para os descontos em 

folha de pagamento e para a utilização das suas informações e de seus dependentes de forma não individual 

ou isolada, para fins de conhecer o perfil geral dos trabalhadores da indústria, visando a melhoria da 

qualidade de vida e a promoção da saúde do trabalhador.  

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

18.1 Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 

18.2 Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos universalmente 

aceitos; 

18.3 Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis; 

18.4 Cumprir o programa técnico e o cronograma físico-financeiro apresentado em sua proposta; 

18.5 Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

18.6 Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

18.7 Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Edital, 

sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

18.8 Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SESI-PR e o 

referido profissional; 
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18.9 Sob todos os aspectos, prestar os serviços mediante o uso da melhor técnica, visando à mais perfeita 

consecução dos resultados, obedecidas as especificações técnicas exigidas pelo SESI-PR; 

18.10 As demais obrigações previstas neste Edital. 

18.11 Emitir, personalizar e produzir o cartão físico de material plástico, de acordo com as especificações do presente 

Termo de Referência, tanto do ponto de vista técnico como visual; 

18.12 Personalizar obrigatoriamente os cartões com a identidade do Cartão Sesi Viva+ podendo também personalizar 

com a logomarca da Indústria local quando a quantidade inicial (primeiro lote) for igual ou superior a 200 

cartões e/ou do sindicato patronal; 

18.13 Entregar de forma individualizada e protegida, cada cartão emitido, sendo os cartões do 1º lote entregues nas 

Unidades Operacionais do Sesi, e os demais cartões nos endereços indicados pelo Sesi; 

18.14 Emitir o cartão do titular e dependentes, isentos de taxa de confecção na primeira via do Cartão Sesi Viva+;  

18.15 Emitir os cartões dos portadores provenientes da migração de contratos vigentes e ativos no momento desta 

contratação e/ou reemissão de cartões por solicitação do Sesi, para inclusão de novas funcionalidades sem 

taxa de confecção; 

18.16 Na reemissão do cartão em caso de perda, roubo e danos, seja do titular ou dos dependentes, a operadora 

cobrará taxa de confecção limitada ao valor resultado desta contratação; 

18.17 Assumir o custo de reemissão de cartões em consequência de fraudes ou falhas de segurança sem ônus para 

o Sesi e responsabilizar-se pelos prejuízos causados aos portadores por fraude; 

18.18 Parametrizar o cartão para ativação por produtos e serviços; 

18.19 O cartão deverá estar programado para ser ativado por produto ou serviço, permitindo parcelamento dos 

valores transacionados conforme definido pelo Sesi; 

18.20 O cartão deverá possibilitar a segmentação de limites conforme regras de negócios estabelecidas pelo Sesi, 

permitindo pagamento via desconto em folha. 

18.21 Prazos - cartão: 

18.21.1 Para os casos de migração de contratos vigentes, o prazo de entrega do novo cartão deverá ser de, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do fornecimento, por parte da INDÚSTRIA local ao Sesi, dos 

dados relativos aos portadores contemplados, não devendo ser interrompido nesse prazo o serviço do 

contrato e cartão vigentes, que permanecerão válidos enquanto não for desbloqueado o novo cartão; 

18.21.2 O prazo para entrega dos cartões para as novas adesões (1º lote) será de no máximo 30 dias corridos a 

partir do envio do Termo de adesão e da planilha de limites e inclusão, que serão entregues ao Sesi, 

responsável por essas entregas nas indústrias; 

18.21.3 O prazo de envio dos cartões solicitados a partir do segundo lote, ou seja, via plataforma web, será de no 

máximo 10 dias corridos no local de entrega a ser definido pelo Sesi; 

18.22 Transações: 

18.22.1 Capturar as transações com o cartão, tanto financeiras como, utilizando dispositivos conhecidos como POS, 

TEFs e outros dispositivos/aplicativos, instalados nas unidades de serviços do Sesi e nos estabelecimentos 

credenciados. A transação deverá ser autorizada tanto online como off-line; 

18.22.2 Realizar a autorização das transações capturadas, fazendo as validações necessárias, em observância aos 

limites do cartão informado pela indústria a partir do limite previsto na lei 10.820/2003, bem como às regras 

de negócios definidas pelo Sesi e Indústria, submetendo-a a rotinas especializadas em detecção de fraudes; 
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18.22.3 Segmentar a fatura mensal com cobrança de valores de acordo com o responsável pela despesa (indústria 

e/ou trabalhador). 

18.22.4 Fornecer relatórios com as informações oriundas das transações. 

18.23 Junto aos estabelecimentos Credenciados: 

18.23.1 Realizar os pagamentos junto aos estabelecimentos da sua rede credenciada; 

18.23.2 Disponibilizar rede credenciada para os portadores do Cartão Sesi Viva+, de abrangência estadual, de 

acordo com as necessidades do Sesi; 

18.23.3 Credenciar os estabelecimentos seguindo o Portfólio de serviços e produtos descrito neste Termo de 

Referência e políticas e diretrizes do Sesi; 

18.23.4 Justificar o não credenciamento dos estabelecimentos indicados pelo Sesi, de acordo com cronograma 

estabelecido em comum acordo para cada operação; 

18.23.5 Apresentar listagem dos seus estabelecimentos credenciados por segmento de atuação; 

18.23.6 O credenciamento terá abrangência estadual e deverá ser efetivado da seguinte forma: 

a) O credenciamento dos estabelecimentos Sesi deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

b) Corridos, após a aprovação do plano de implantação previsto no item Implantação deste Termo; 

c) O credenciamento dos demais segmentos, previstos neste termo de referência, deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a aprovação do plano de implantação e das indicações do Sesi 

toda vez que houver necessidade de novos credenciamentos. 

18.24 Prazos para pagamentos: 

Realizar os pagamentos para o Sesi referente a serviços sujeitos a pagamentos mensais, até o dia 10 do mês 

subsequente. 

18.25 Prazo para implantação: 

O prazo de implantação dos serviços de instalação das máquinas POS ou forma de captura de transações 

equivalente nos estabelecimentos Sesi deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias corridos, a partir da 

solicitação formal do Sesi 

18.26 Disponibilizar um centro de atendimento telefônico com acesso através de ligações via 0800, Web e Correio 

Eletrônico que possibilitem a interação dos usuários do Cartão Sesi Viva+ com os profissionais treinados para 

consulta de saldo e informação de perda ou roubo do Cartão para bloqueio ou cancelamento. O Serviço de 

0800 deve ser disponibilizado também para transações off-line. Estes serviços devem ter atendimento 

automatizado, funcionando 16 horas diárias, durante sete dias por semana. 

18.27 O canal de atendimento, descrito no item anterior (0), deve prover os seguintes serviços: 

18.27.1 Atendimento ao beneficiário do Cartão Sesi Viva+ em regime 16 horas x 7 dias por semana; 

18.27.2 Atendimento a reclamações de beneficiários, registro, e encaminhamento ao Sesi. 

18.27.3 Para suportar a operação da central de relacionamentos, o Contact Center deverá possuir uma série de 

características que permitem a segurança e performance necessárias no provimento dos serviços, conforme 

descrito abaixo: 

a) Software de Contact Center para execução das tarefas de relacionamento com emissão de relatórios 

estatísticos e gerenciais da função dos atendimentos; 

b) Central de Telefonia 0800 nacional disponível para celular e fixo; 

c) Gravação dos atendimentos telefônicos, tanto aspectos relacionados à conversa telefônica como todos 
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os registros escritos feitos pelos atendentes, conforme definição do Sesi; 

d) Integração e compartilhamento dos dados de acordo com definições do Sesi PR.; 

e) Possibilitar a criação de perfis de usuários que permitam o controle dos processos do sistema, datas e 

horários de entrada (log-on) e saída (log-off) no sistema; 

f) Todos os registros deverão ser mantidos por um período de tempo de 5 (cinco) anos, para auxiliar em 

investigações futuras e na monitoração do controle de acesso; 

g) Garantir a confidencialidade dos dados. 

18.28 Fornecer ao titular do Cartão Sesi Viva+ o “Guia do Portador” detalhado de fácil entendimento no formato para 

impressão, disponibilizado no site do Cartão Sesi Viva+ e um aplicativo para smartphone com sistema 

operacional em IOS, Android e/ou Windows com a identidade e/ou máscara do Cartão Sesi Viva+. 

18.29 Fornecer juntamente com o cartão a “Carta Berço” nos padrões definidos pelo Sesi; 

18.30 Atender as novas solicitações de funcionalidades do cartão de acordo com as diretrizes do Sesi. Para cada 

nova solicitação deverá ser feito um plano para validação, implementação e ativação das novas funcionalidades 

ou serviços a serem suportados pelo cartão; 

18.31 A prestação de serviços deverá abranger o Estado do Paraná. 

18.32 Estrutura: 

18.32.1 Fornecer toda infraestrutura lógica e física para operação do cartão Sesi Viva+; 

18.32.2 Fornecer e instalar o POS, TEF e outros dispositivos/aplicativos sem ônus, para ser utilizado nas Unidades 

Operacionais do Sesi PR; 

18.32.3 Deverá operar com as adquirentes do mercado; 

18.32.4 Entregar envelope com a senha inicial juntamente com a da Carta Berço; 

18.32.5 A CONTRATADA OPERADORA é responsável pelos custos de confecção dos cartões (a primeira via de 

titulares e dependentes), do material informativo (guia do portador, aplicativo de smartphone e carta berço), e 

de envio às indústrias; 

18.33 Segurança: 

18.33.1 Responsabilizar-se pela segurança em todos os ciclos de operação, incluindo processos e rotinas de 

detecção de fraudes; 

18.33.2 Nas situações de perda, roubo ou danos em cartões pré-pago, o saldo existente será transferido 

automaticamente para o novo cartão; 

18.33.3 Nas situações de fraude os prejuízos causados ao portador do cartão serão de responsabilidade da 

CONTRATADA OPERADORA. 

 

19. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Para o atendimento da operação do Cartão Sesi Viva+ é necessário que o fornecedor atenda aos requisitos 

técnicos abaixo: 

19.1 Cartões ativos na base: 

Quantidade cartões ativos 43.576 

 

19.2 Requisito de estrutura operacional para execução dos serviços  

19.2.1 A CONTRATADA OPERADORA deverá apresentar estrutura operacional dedicada que garanta a utilização 
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do Cartão Sesi Viva+ em todas as cidades do estado do Paraná. 

19.2.2 A CONTRATADA OPERADORA deverá apresentar o número de cartões de benefício ativos para avaliação 

do Sesi. 

19.3 Cronograma de ativação dos serviços de operação do Cartão Sesi Viva+ 

A CONTRATADA OPERADORA deverá apresentar plano de implantação do Cartão Sesi Viva+ junto ao Sesi para 

início das atividades em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato, conforme nos termos acima 

descritos, incluindo o plano de migração para os cartões em operação e o plano de operação para o início das 

atividades. 

19.4 Estabelecimentos credenciados 

Os estabelecimentos serão credenciados pela CONTRATADA OPERADORA conforme portfólio de produtos e 

serviços, do Sesi e da operadora, obedecendo regras das formas de pagamento e critérios definidos pelo Sesi. 

19.5 Do prazo de vigência do contrato 

O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado até o prazo máximo de 60 

(sessenta) meses, para vigorar a partir da assinatura deste instrumento, não podendo ser prorrogado. Nas 

hipóteses de complementação ou acréscimo de serviços, o aditamento será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor inicial de acordo com o regulamento de licitações e contratações do Sesi. 

19.6 Da rescisão do contrato 

19.6.1 O planejamento de saída deverá ser apresentado e executado pela CONTRATADA OPERADORA, de forma 

que, ao final do contrato, seja possível a migração para uma nova CONTRATADA OPERADORA. 

19.6.2 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo Sesi, independentemente de interpelação ou 

notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses: 

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

b) Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou 

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

OPERADORA; 

c) Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do edital; 

d) Dissolução da empresa CONTRATADA OPERADORA; 

e) Lentidão do seu cumprimento impossibilitando a prestação do objeto, nos prazos estipulados; 

f) Atraso injustificado no início da prestação do serviço; 

g) Paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao Centro de Serviço; 

h) 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. 

i) Não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 

sua execução, assim como as de seus superiores; 

j) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do 

contrato; 

19.7 Da comprovação de capacidade e habilitação técnica 

19.7.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento do objeto do termo de referência por meio da apresentação de 

1 (um) ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica, de direito público ou privado, no qual conste a 
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realização de fornecimento cartões de benefícios. 

19.7.2 O atestado deverá ser datado, assinado e deverá conter informações que permitam a identificação correta do 

CONTRATANTE e do prestador do serviço, tais como: 

a) Nome, CNPJ e endereço do emitente da certidão; 

b) Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emitente; 

c) Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emitente). 

 

20. ATENDIMENTO 

20.1 Disponibilizar um centro de atendimento telefônico com acesso através de ligações via 0800, Web e Correio 

Eletrônico que possibilitem a interação do Sesi, das indústrias clientes e dos usuários do Cartão Sesi Viva+ com 

os profissionais treinados para consulta de saldo e informação de perda ou roubo do Cartão para bloqueio ou 

cancelamento. O Serviço de 0800 deve ser disponibilizado também para transações off-line. Estes serviços 

devem ter atendimento automatizado, funcionando 16 horas diárias, durante sete dias por semana. 

20.2 Este canal deve prover os seguintes serviços: 

20.2.1 Atendimento ao beneficiário do Cartão Sesi Viva+ em regime 16 horas x 7 dias por semana; 

20.2.2 Atendimento a reclamações de beneficiários, registro, e encaminhamento ao Sesi. 

20.2.3 Para suportar a operação da central de relacionamentos, o Contact Center deverá possuir uma série de 

características que permitem a segurança e performance necessárias no provimento dos serviços, conforme 

descrito abaixo: 

a) Software de Central de atendimento para execução das tarefas de relacionamento com emissão de 

relatórios estatísticos e gerenciais da função dos atendimentos; 

b) Central de Telefonia 0800 nacional disponível para celular e fixo; 

c) Gravação dos atendimentos telefônicos, tanto aspectos relacionados à conversa telefônica como todos 

os registros escritos feitos pelos atendentes, conforme definição do Sesi; 

d) Todos os registros deverão ser mantidos por um período de tempo de 5 (cinco) anos, para auxiliar em 

investigações futuras e na monitoração do controle de acesso; 

e) Garantir a confidencialidade dos dados. 

20.2.4 Fornecer juntamente com o cartão a “Carta Berço” nos padrões definidos pelo Sesi; 

20.2.5 Atender as novas solicitações de funcionalidades do cartão de acordo com as diretrizes do Sesi. Para cada 

nova solicitação deverá ser feito um plano para validação, implementação e ativação das novas 

funcionalidades ou serviços a serem suportados pelo cartão; 

20.2.6 A prestação de serviços deverá abranger o Estado do Paraná. 

 

21. ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS 

O número de estabelecimentos está disponível no Anexo VIII. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  

 

Sessão de abertura: dia 22 de abril de 2019 – 14:00 horas 

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

Espaço de Licitações - Térreo  

 

2. Requisitos complementares para proposta comercial 

 Deverá ser preenchida planilha anexa ao site, sob pena de desclassificação 

 

3. Prazo de validade da proposta  

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

 

4. Requisitos complementares para habilitação 

4.1 A proponente deverá apresentar Atestado(s) de capacidade técnica emitidos por entidades de Direito 

Público ou Privado, comprovando que forneceu ou fornece o mínimo de 21.000 cartões de benefícios:  

 O(s) atestado(s) deverá(ão) ser impressos em papel timbrado, com identificação da pessoa 

jurídica e nome, telefone e cargo de dos responsáveis pelas informações atestadas. 

 

4.2 Declaração de aceitação do resultado do julgamento de habilitação a ser proferido pela Comissão de 

Licitação, conforme o contido no ANEXO VI.  A falta da apresentação da Declaração de Aceitação descrita 

no ANEXO VI não acarretará a inabilitação da empresa proponente, tal recurso visa somente a celeridade 

processual. 

 

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

acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  

Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI 

Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Pública nº. LIC 2.0029/2109 

Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 

E-mail: licitações@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 17/04/2019 às 18:00 horas e as 

respostas poderão ser fornecidas até o dia 18/01/2019 às 18:00 horas. 

 

6. Critério de julgamento  

 

MAIOR DESCONTO PERCENTUAL 

 

a) Caso o item seja cotado em valor/taxa superior ao máximo unitário fixado no ANEXO I, a proponente 

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

b) Para fins de contratações serão considerados preços/taxa de cada um dos itens; 

c) As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote. 

 

mailto:licitações@sistemafiep.org.br
http://www.fiepr.org.br/licitacao/html
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Planilha disponível no site, a qual deverá ser preenchida e entregue na data do certame. 

 

7. Forma de pagamento 

a) O pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias corridos, após recebimento da respectiva 

Nota Fiscal / Fatura pelo Setor de Contas a Pagar localizado em Curitiba, 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. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Portal do 

Fornecedor do SESI, 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) Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser 

emitida com data do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e 

entregue no endereço da CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 
e) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 

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

validade no momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a efetiva 

regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 

123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, declaração 

devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, conforme modelos dos 

Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB nº 1540, de 05 de janeiro de 

2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa Contratada deverá informar na 

Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 1540/2015. 
 

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

 

8. Dados para o faturamento 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI 

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

CNPJ: 03.802.018/0001-03 - IE Isento.               

 

9. Local de entrega 

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

 

10. Formalização da Contratação 

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

CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE, conforme MINUTA (ANEXO IX) 

CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES CARTÃO SESI VIVA+, conforme 

MINUTA (ANEXO X) 

TERMO DE PARCERIA, conforme MINUTA (ANEXO XI) 
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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, 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. 

 

12. Recursos orçamentários  

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

orçamentária do SESI, para o ano em curso, previsto no processo LIC 2.0029/2019. 

 

13. Prazo de entrega e vigência da contratação 

a) Fica estabelecido o prazo início da prestação de serviço de até 10 (dez) dias úteis do objeto 

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

contratual. 

b) O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante comum acordo entre as partes, limitado a 60 (sessenta) meses. 

 

 

14. Reajuste contratual 

a) Na hipótese da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o reajuste 

mediante aplicação de índices do INPC-IBGE utilizando a seguinte fórmula: 

 

R = V * (I – Io) / Io  

 

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

  

b) A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de 

abertura do presente certame. 

c) O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas 

mensais do cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

15. Visita Técnica 

A empresa vencedora do certame se disponibilizará para uma visita técnica do SENAI-PR como forma de 

diligenciamento do referido edital para verificação de sua capacidade de atendimento em questões de 

estrutura da mesma para realizar o atendimento do objeto deste edital. 

 

Será analisada da visita técnica, além do atendimento ao objeto do Anexo:  

 Equipamentos e máquinas para a impressão/emissão dos cartões; 
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 Instalações para atendimento às demandas do Contratante 

 

16. Amostras  

Após a(s) empresa(s) ser(em) declarada(s) como arrematante(s), poderá a Comissão de Licitações do 

SESI solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s), e estas amostras deverão ser apresentadas em até 

05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 

 

• A solicitação de Amostras se dará mediante publicação de Comunicado no site SESI convocando   o(s) 

proponente(s) arrematante(s) para sua apresentação conforme prazo descrito acima. 

 

Serão solicitadas amostras dos seguintes itens: 

 Carão SESI Viva + Benefícios; 

 Cartão SESI Viva + Prêmio; 

 Carão SESI Viva + Escolar. 

 

• Após apresentação do material solicitado, o mesmo será encaminhado a Unidade Técnica Demandante 

para análise, verificando-se os seguintes critérios: 

 

a) Qualidade; 

b) Conformidade com Edital; 

 

• Poderão, os demais participantes do processo licitatório realizar vistas as amostras entregues pela 

empresa arrematante, mediante agendamento de data via e-mail. 

 

 

17. Foro  

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

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

 

 

 

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

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

participação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. XXX/201X. 

         

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

 

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

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

deste certame. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

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

penalidades legais, para fins de participação no Edital de Concorrência Pública 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 a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das entidades 

do SESI. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos publicado no 

site do SESI. 

 

 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO V – MINUTA CONTRATUAL 

 

 
CPS Nº. XXX/20XX 

PROCESSO XXXX/20XX 

EDITAL XXX/201X 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/PR E A 

EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

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

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

n° 200, e, de outro, como CONTRATADA, a empresa (nome da empresa), 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 de OPERADORA DE CARTÕES 
ESPECIALIZADA PARA OPERACIONALIZAR O CARTÃO SESI VIVA+. 
A CONTRATADA deverá executar o objeto deste contrato com rigorosa observância às recomendações contidas no 

Edital nº LIC 2.0029/2019, 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) Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

c) Informar ao CONTRATANTE sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência mínima de 05 

(cinco) dias úteis; 

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

e) Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

f) Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE; 

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

sétima deste termo; 

h) Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SESI e o 

referido profissional; 

i) 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.  

j) Adotar políticas e procedimentos visando assegurar o cumprimento da Legislação Anticorrupção, devendo 
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disponibilizar tais políticas e procedimentos à CONTRATANTE, sempre que solicitado. 

k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

n) As demais obrigações previstas no Edital nº ______. 

 

COMPETE AO SESI: 

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. 

 

d) Planejar campanhas estratégicas para a indústria, envolvendo a CONTRATADA OPERADORA, credenciados 

e regras específicas de negócio; 

e) Definir as diretrizes gerais do Cartão Sesi Viva+; 

f) Submeter à CONTRATADA OPERADORA novos projetos e usos do cartão Sesi Viva+, participando do 

desenvolvimento e validação das novas funcionalidades; 

g) Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o que estabelece o Edital, 

Termo de Referência e Contrato.  

h) Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados, recebida da empresa 

cliente, para que a CONTRATADA possa incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema; 

i) Atestar a execução dos serviços.  

j) Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do 

Contrato.  

k) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou demais irregularidades constatadas 

na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas as 

providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

l) Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, 

assim como da empresa cliente. 

Obrigações das Indústrias locais Aderentes: 

a) Encaminhar ao Sesi a relação de trabalhadores e seus dependentes, com os respectivos dados necessários, tal 

qual solicitado pela Operadora, juntamente com este termo de adesão, para que sejam repassadas à operadora, 

para confecção do primeiro lote dos referidos cartões; 

b) Informar para a confecção do primeiro lote dos cartões e, mensalmente, até o dia XXX de cada mês, a planilha 

http://www.sistemafiep.org.br/
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de limites de utilização dos cartões com os valores de limites de utilização de seus trabalhadores; 

c) Definir, controlar e se responsabilizar pelo limite de utilização e o comprometimento da folha de pagamento de 

seus trabalhadores, observadas as regras da lei 10.820/2003; 

d) Pagar à CONTRATADA OPERADORA os valores referentes aos serviços utilizados pelos 

trabalhadores/dependentes, observando-se o prazo a ser negociado com a operadora, em função da data de 

fechamento da sua folha de pagamento, além aqueles sujeitos a pagamentos mensais e aqueles decorrentes da 

contratação de produtos e serviços realizados por meio do cartão empresarial; 

e) Informar à CONTRATADA OPERADORA, via sistema gerenciador de cartões, sobre rescisão de contrato de 

trabalho, perdas, roubo e danos dos cartões e novas solicitações para o titular e dependentes; 

f) Solicitar o cancelamento dos cartões do titular e seus dependentes, via sistema gerenciador de cartões, no caso 

de rescisão de contrato de trabalho; 

g) Descontar de eventuais verbas rescisórias os valores gastos no período compreendido entre a data do 

fechamento da folha de pagamento e do cancelamento do cartão, em decorrência da rescisão do contrato de 

trabalho. 

h) Ressarcir a Operadora dos gastos efetuados pelo usuário junto a rede credenciada em caso de rescisão 

contratual do contrato de trabalho que não resultar crédito; 

i) Permitir o acesso da equipe do Sesi para efetuar a divulgação do Cartão Sesi junto aos trabalhadores, em datas 

e horários previamente pactuados; 

j) Manter o vínculo dos usuários do Cartão Sesi Viva+ por um período, mínimo, de um ano (12 meses) ressalvado 

a hipótese de rescisão de contrato de trabalho. 

k) Exigir a assinatura de Termo de adesão ao cartão Sesi Viva+ e Odontologia Sesi, dos empregados que optarem 

por aderir ao cartão, contemplando no mínimo a autorização do empregado para os descontos em folha de 

pagamento e para a utilização das suas informações e de seus dependentes de forma não individual ou isolada, 

para fins de conhecer o perfil geral dos trabalhadores da indústria, visando a melhoria da qualidade de vida e a 

promoção da saúde do trabalhador 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

O objeto deste contrato passará pela ampla e direta Fiscalização do SESI, 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 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, os esclarecimentos que necessite, evitando com que se 

faça necessária e exigida a reexecução dos serviços. 

Parágrafo Terceiro: O SESI 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. 
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CLÁUSULA QUARTA – 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 gestor do contrato do SESI, em parecer fundamentado, 

atendendo, obrigatoriamente, o preço de mercado e os limites estabelecidos no Regulamento de Licitações e 

Contratos publicado no site do SESI. 

Parágrafo Segundo: Na hipótese da execução dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o 

reajuste mediante aplicação de índices do INPC – IBGE.  

R = V * (I – Io) / Io  

Sendo: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual dos serviços a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da 

proposta, pro rata dia; 

I = Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

A data base de pedido de reajuste será da apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do 

presente certame. 

O reajuste incidirá apenas sobre os serviços não executados, seguindo rigorosamente as etapas mensais do 

cronograma físico financeiro e, não incidirá sobre os serviços em atrasos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – 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 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 conforme, não atendimento as 

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

Será cabível pena de multa: 

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, a rescisão contratual; 

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

valor atualizado do contrato e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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

contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual; 

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 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

50 / 95 

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. 

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, 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. 

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. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Fica estabelecido o prazo início da prestação de serviço de até 10 (dez) dias úteis do objeto contratual, sem 

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

O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado 

mediante comum acordo entre as partes, limitado a 60 (sessenta) meses. 

 

CLÁUSULA SÉTIMO – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

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

interpelação judicial ou extrajudicial, se a CONTRATADA: 

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

b) Criar dificuldades à Fiscalização do SESI; 

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 ser indenizado em razão dos prejuízos sofridos, além das multas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: Em havendo rescisão de contrato, o SESI 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 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. 

 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

51 / 95 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

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

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UF QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

UNITÁRIO 

01 
SERVICO DE CUSTOMIZACAO DE 

SISTEMA DE CARTOES DE BENEFICIOS 
HR 1.000  R$ XXX   R$ XX  

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UF QUANT. TAXA MÁXIMA ESTIMADA 

02 

SERVIÇO DE ADMINISTRACAO DE 

CARTOES BENEFICIOS 

Obs:  

Acima de 5.000 cartões ativos, a taxa de 

administração máxima paga pelo Sesi é 

0%, podendo ser negativa, gerando uma 

receita ao CONTRATANTE. 

UND 

De 001 a 4.999 X% 

Acima de 5.000 X0% 

OBS.: Para o lote único, trata-se de quantidade estimada, não havendo obrigação do SESI na sua contratação 

total. 

 

Com vencimento para 28 (vinte e oito) dias corridos, a contar da data de entrega final dos serviços prestados. 

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

pela Fiscalização do SESI. 

Os valores devidos pelo SESI serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no Sistema de 

Compras do SESI – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a atualização de dados 

cadastrais no Sistema de Compras do SESI. 

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. 

Para os serviços que figuram contratação mensal, a respectiva Nota Fiscal / Fatura deverá ser emitida com data 

do primeiro dia útil do mês subsequente ao do fornecimento dos materiais/serviços e entregue no endereço da 

CONTRATANTE no prazo máximo de três dias após sua emissão. 

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, estadual 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 NONA – 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, 

http://compras.fiepr.org.br/
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emolumentos e outras despesas que se façam necessárias. 

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

d) 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. 

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

respectiva. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SIGILO  

Todos e quaisquer documentos, informações e materiais de propriedade do CONTRATANTE que a CONTRATADA, 

seus empregados ou prepostos venham a ter acesso ou conhecimento em virtude direta ou indireta do presente 

contrato, deverão ser tratados com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de forma a impedir que terceiros 

venham a ter acesso ou conhecimento de tais documentos, informações e materiais, obrigação esta que perdurará 

durante toda a vigência do presente contrato e mesmo após o seu término ou rescisão, sob pena de sofrer sanções 

civis e penais cabíveis, pela não observância do ora pactuado. 

A CONTRATADA obriga-se a esclarecer seus empregados e prepostos a respeito dessa obrigação, obtendo deles o 

comprometimento de seu fiel cumprimento e zelando para que apenas os empregados e prepostos que tenham efetiva 

necessidade, tenham acesso a tais documentos, informações ou materiais para a boa execução dos serviços objeto 

do presente contrato. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame.  

Será permitida apenas a subcontratação parcial dos serviços que não constituam o escopo principal do objeto, 

limitados a 30% do valor do contrato. 

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

habilitação técnica, foi exigida a apresentação de atestados que comprovassem execução do objeto deste contrato 

com características semelhantes. 

Parágrafo Segundo: A subcontratação não exclui a responsabilidade da contratada perante a CONTRATANTE 

quanto à qualidade técnica a ser prestada. 

Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA originária deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido expresso 

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

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

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

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

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

subcontratação depende de autorização prévia por parte do CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, ao 
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qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos 

serviços.  

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

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

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

estas deverão ser pertinentes à sua respectiva parcela, podendo, eventual e motivadamente, ser dispensada a sua 

exigência quando a parcela a ser executada não envolver uma peculiaridade técnica especial, for de vulto reduzido e 

baixo risco. Portanto, quando a CONTRATADA efetivamente deixar subcontratar parcela do objeto deste contrato, 

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

Parágrafo Quinto: Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

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

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

contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

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

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

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

e manterão, entre si, relacionamento direto. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre CONTRATANTE e os 

empregados da CONTRATADA. 

A CONTRATADA autoriza o uso, pelo SESI, do material que produzir, por período indeterminado. 

A CONTRATADA autoriza a publicação, pelo SESI, do material por si criado e colhido para as finalidades deste 

contrato. 

Ao SESI 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 para o ano em curso, indicada no processo licitatório supra referido. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – 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.                                                         
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Curitiba, ......  de ................. de ......... 

Pelo CONTRATANTE  Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI Representante da CONTRATADA 
 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome: 

CPF: 

  

Nome: 

CPF: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE  

 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO RESULTADO DO 

JULGAMENTO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA /EDITAL N° XXX/201X 

(obrigatoriamente em papel timbrado da empresa) 

 

 

 

NOME DA EMPRESA: 

OBJETO:  

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ficando, portanto, sem efeito o ora declarado. 

 

 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
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ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA SOBRE LEIS 
ANTICORRUPÇÃO, CONDIÇÕES DE TRABALHO E CÓDIGO DE CONDUTA DO 

SISTEMA FIEP 
 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI 

 

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

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

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

presente Edital, declara: 

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

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

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

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

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

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

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

discriminação de raça ou gênero. 

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

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

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

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

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 

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


 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

57 / 95 

ANEXO VIII – TABELA DE CIDADES ABRANGENTES X ESTABELECIMENTOS 

CIDADE SEGMENTO Total de Estabelecimentos 

ABATIA FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ABATIA Total   1 

ADRIANOPOLIS SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ADRIANOPOLIS Total   2 

AGUDOS DO SUL SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

AGUDOS DO SUL Total   3 

ALMIRANTE TAMANDARE SUPERMERCADOS 22 

  FARMACIAS E DROGARIAS 11 

ALMIRANTE TAMANDARE Total   33 

ALTO PARANA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ALTO PARANA Total   2 

ALTO PIQUIRI SUPERMERCADOS 1 

ALTO PIQUIRI Total   1 

ALTONIA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

ALTONIA Total   5 

AMAPORA SUPERMERCADOS 1 

AMAPORA Total   1 

AMPERE SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

AMPERE Total   10 

ANAHY SUPERMERCADOS 1 

ANAHY Total   1 

ANDIRA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

ANDIRA Total   8 

ANGULO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ANGULO Total   2 

ANTONINA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

ANTONINA Total   5 

APUCARANA SUPERMERCADOS 10 

  FARMACIAS E DROGARIAS 11 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

APUCARANA Total   23 

ARAPONGAS SUPERMERCADOS 12 

  FARMACIAS E DROGARIAS 9 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

ARAPONGAS Total   23 

ARAPOTI SUPERMERCADOS 10 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

ARAPOTI Total   15 

ARARUNA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 
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  OTICAS 1 

ARARUNA Total   7 

ARAUCARIA SUPERMERCADOS 34 

  FARMACIAS E DROGARIAS 15 

ARAUCARIA Total   49 

ASSAI SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

ASSAI Total   5 

ASSIS CHATEAUBRIAND SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

ASSIS CHATEAUBRIAND Total   5 

ASTORGA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ASTORGA Total   3 

ATALAIA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ATALAIA Total   3 

BALSA NOVA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

BALSA NOVA Total   4 

BANDEIRANTES SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

BANDEIRANTES Total   12 

BARRA DO JACARE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

BARRA DO JACARE Total   2 

BARRACAO SUPERMERCADOS 4 

BARRACAO Total   4 

BELA VISTA DO PARAISO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

BELA VISTA DO PARAISO Total   2 

BITURUNA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

BITURUNA Total   3 

BOA VISTA DA APARECIDA SUPERMERCADOS 1 

BOA VISTA DA APARECIDA 
Total 

  1 

BOCAIUVA DO SUL SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

BOCAIUVA DO SUL Total   4 

BOM JESUS DO SUL SUPERMERCADOS 1 

BOM JESUS DO SUL Total   1 

BOM SUCESSO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

BOM SUCESSO Total   3 

BRASILANDIA DO SUL SUPERMERCADOS 1 

BRASILANDIA DO SUL Total   1 

CAFELANDIA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CAFELANDIA Total   3 

CALIFORNIA SUPERMERCADOS 5 

CALIFORNIA Total   5 

CAMBARA SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CAMBARA Total   6 
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CAMBE SUPERMERCADOS 12 

  FARMACIAS E DROGARIAS 8 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

CAMBE Total   22 

CAMPINA DA LAGOA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CAMPINA DA LAGOA Total   2 

CAMPINA GRANDE DO SUL SUPERMERCADOS 19 

  FARMACIAS E DROGARIAS 15 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

CAMPINA GRANDE DO SUL Total   36 

CAMPO BONITO SUPERMERCADOS 1 

CAMPO BONITO Total   1 

CAMPO DO TENENTE ALIMENTACAO 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CAMPO DO TENENTE Total   2 

CAMPO LARGO ALIMENTACAO 30 

  FARMACIAS E DROGARIAS 12 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

CAMPO LARGO Total   44 

CAMPO MAGRO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CAMPO MAGRO Total   3 

CAMPO MOURAO SUPERMERCADOS 7 

  FARMACIAS E DROGARIAS 15 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

CAMPO MOURAO Total   24 

CANDIDO DE ABREU SUPERMERCADOS 1 

CANDIDO DE ABREU Total   1 

CANDOI SUPERMERCADOS 4 

CANDOI Total   4 

CANTAGALO SUPERMERCADOS 2 

CANTAGALO Total   2 

CAPANEMA SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 1 

CAPANEMA Total   13 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES SUPERMERCADOS 4 

CAPITAO LEONIDAS MARQUES 
Total 

  4 

CARAMBEI SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

CARAMBEI Total   8 

CARLOPOLIS SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CARLOPOLIS Total   3 

CASCAVEL SUPERMERCADOS 19 

  FARMACIAS E DROGARIAS 46 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 2 

CASCAVEL Total   68 

CASTRO SUPERMERCADOS 7 
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  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

CASTRO Total   12 

CATANDUVAS SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CATANDUVAS Total   2 

CENTENARIO DO SUL SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CENTENARIO DO SUL Total   3 

CERRO AZUL SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CERRO AZUL Total   4 

CEU AZUL SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CEU AZUL Total   3 

CHOPINZINHO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CHOPINZINHO Total   3 

CIANORTE SUPERMERCADOS 10 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

CIANORTE Total   16 

CIDADE GAUCHA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CIDADE GAUCHA Total   4 

CLEVELANDIA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CLEVELANDIA Total   4 

COLOMBO SUPERMERCADOS 40 

  FARMACIAS E DROGARIAS 35 

  OTICAS 1 

COLOMBO Total   76 

COLORADO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

COLORADO Total   2 

CONGONHINHAS SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

CONGONHINHAS Total   5 

CONSELHEIRO MAIRINCK FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CONSELHEIRO MAIRINCK Total   1 

CONTENDA SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CONTENDA Total   5 

CORBELIA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

CORBELIA Total   5 

CORNELIO PROCOPIO SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 9 

CORNELIO PROCOPIO Total   17 

CORONEL DOMINGOS SOARES SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

CORONEL DOMINGOS SOARES 
Total 

  3 

CORONEL VIVIDA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CORONEL VIVIDA Total   4 

CORUMBATAI DO SUL SUPERMERCADOS 1 

CORUMBATAI DO SUL Total   1 

CRUZ MACHADO SUPERMERCADOS 1 
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CRUZ MACHADO Total   1 

CRUZEIRO DO OESTE SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CRUZEIRO DO OESTE Total   3 

CURITIBA SUPERMERCADOS 285 

  FARMACIAS E DROGARIAS 407 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 16 

  OTICAS 5 

CURITIBA Total   713 

CURIUVA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

CURIUVA Total   3 

DIAMANTE DO NORTE SUPERMERCADOS 1 

DIAMANTE DO NORTE Total   1 

DIAMANTE DOESTE SUPERMERCADOS 1 

DIAMANTE DOESTE Total   1 

DOIS VIZINHOS SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 1 

DOIS VIZINHOS Total   15 

DOURADINA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

DOURADINA Total   2 

DOUTOR CAMARGO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

DOUTOR CAMARGO Total   2 

ENEAS MARQUES SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

ENEAS MARQUES Total   2 

ENGENHEIRO BELTRAO SUPERMERCADOS 1 

ENGENHEIRO BELTRAO Total   1 

ENTRE RIOS DO OESTE SUPERMERCADOS 2 

ENTRE RIOS DO OESTE Total   2 

FAROL SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FAROL Total   2 

FAXINAL SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

FAXINAL Total   3 

FAZENDA RIO GRANDE SUPERMERCADOS 23 

  FARMACIAS E DROGARIAS 15 

  OTICAS 1 

FAZENDA RIO GRANDE Total   39 

FENIX SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FENIX Total   2 

FIGUEIRA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FIGUEIRA Total   2 

FLOR DA SERRA DO SUL SUPERMERCADOS 1 

FLOR DA SERRA DO SUL Total   1 

FLORESTA ALIMENTACAO 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FLORESTA Total   2 

FLORESTOPOLIS FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FLORESTOPOLIS Total   1 
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FORMOSA DO OESTE SUPERMERCADOS 1 

FORMOSA DO OESTE Total   1 

FOZ DO IGUACU SUPERMERCADOS 26 

  FARMACIAS E DROGARIAS 12 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 2 

FOZ DO IGUACU Total   41 

FRANCISCO ALVES SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

FRANCISCO ALVES Total   2 

FRANCISCO BELTRAO SUPERMERCADOS 17 

  FARMACIAS E DROGARIAS 16 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 2 

FRANCISCO BELTRAO Total   37 

GENERAL CARNEIRO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

GENERAL CARNEIRO Total   3 

GOIOERE SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

GOIOERE Total   5 

GUAIRA SUPERMERCADOS 2 

GUAIRA Total   2 

GUAIRACA SUPERMERCADOS 1 

GUAIRACA Total   1 

GUAMIRANGA SUPERMERCADOS 1 

GUAMIRANGA Total   1 

GUAPIRAMA SUPERMERCADOS 1 

GUAPIRAMA Total   1 

GUARACI SUPERMERCADOS 1 

GUARACI Total   1 

GUARANIACU SUPERMERCADOS 1 

GUARANIACU Total   1 

GUARAPUAVA SUPERMERCADOS 16 

  FARMACIAS E DROGARIAS 15 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 3 

  OTICAS 5 

GUARAPUAVA Total   39 

GUARAQUECABA SUPERMERCADOS 2 

GUARAQUECABA Total   2 

GUARATUBA SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 10 

GUARATUBA Total   16 

HONORIO SERPA SUPERMERCADOS 1 

HONORIO SERPA Total   1 

IBAITI SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

IBAITI Total   8 

IBEMA SUPERMERCADOS 1 

IBEMA Total   1 

IBIPORA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

IBIPORA Total   8 

ICARAIMA SUPERMERCADOS 2 

ICARAIMA Total   2 

IGUARACU FARMACIAS E DROGARIAS 1 

IGUARACU Total   1 
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IMBAU SUPERMERCADOS 1 

IMBAU Total   1 

IMBITUVA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

IMBITUVA Total   6 

INACIO MARTINS SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

INACIO MARTINS Total   3 

INDIANOPOLIS FARMACIAS E DROGARIAS 1 

INDIANOPOLIS Total   1 

IPIRANGA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

IPIRANGA Total   2 

IPORA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

IPORA Total   3 

IRACEMA DO OESTE SUPERMERCADOS 1 

IRACEMA DO OESTE Total   1 

IRATI SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 13 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 3 

IRATI Total   21 

IRETAMA SUPERMERCADOS 1 

IRETAMA Total   1 

ITAIPULANDIA SUPERMERCADOS 2 

ITAIPULANDIA Total   2 

ITAMBARACA SUPERMERCADOS 1 

ITAMBARACA Total   1 

ITAPEJARA DOESTE SUPERMERCADOS 3 

ITAPEJARA DOESTE Total   3 

ITAPERUCU SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

ITAPERUCU Total   11 

IVAI SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

IVAI Total   5 

IVAIPORA SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

IVAIPORA Total   7 

JACAREZINHO SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

JACAREZINHO Total   9 

JAGUAPITA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

JAGUAPITA Total   3 

JAGUARIAIVA SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

JAGUARIAIVA Total   12 

JANDAIA DO SUL SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

JANDAIA DO SUL Total   6 

JATAIZINHO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 
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JATAIZINHO Total   3 

JESUITAS SUPERMERCADOS 1 

JESUITAS Total   1 

JOAQUIM TAVORA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

JOAQUIM TAVORA Total   4 

JUNDIAI DO SUL SUPERMERCADOS 2 

JUNDIAI DO SUL Total   2 

LAPA SUPERMERCADOS 13 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

LAPA Total   16 

LARANJEIRAS DO SUL SUPERMERCADOS 18 

  FARMACIAS E DROGARIAS 10 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 3 

LARANJEIRAS DO SUL Total   33 

LINDOESTE FARMACIAS E DROGARIAS 1 

LINDOESTE Total   1 

LOANDA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

LOANDA Total   4 

LONDRINA SUPERMERCADOS 49 

  FARMACIAS E DROGARIAS 56 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

LONDRINA Total   107 

LUIZIANA SUPERMERCADOS 1 

LUIZIANA Total   1 

MALLET SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

MALLET Total   10 

MAMBORE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

MAMBORE Total   2 

MANDAGUACU SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

MANDAGUACU Total   5 

MANDAGUARI SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

MANDAGUARI Total   4 

MANDIRITUBA SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

MANDIRITUBA Total   10 

MANFRINOPOLIS SUPERMERCADOS 1 

MANFRINOPOLIS Total   1 

MANGUEIRINHA SUPERMERCADOS 2 

MANGUEIRINHA Total   2 

MANOEL RIBAS SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

MANOEL RIBAS Total   4 

MARECHAL CANDIDO RONDON SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

  OTICAS 2 

MARECHAL CANDIDO RONDON 
Total 

  9 

MARIALVA SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 
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MARIALVA Total   8 

MARILENA SUPERMERCADOS 3 

MARILENA Total   3 

MARINGA SUPERMERCADOS 46 

  FARMACIAS E DROGARIAS 38 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 1 

MARINGA Total   87 

MARIOPOLIS SUPERMERCADOS 1 

MARIOPOLIS Total   1 

MARIPA SUPERMERCADOS 2 

MARIPA Total   2 

MARMELEIRO SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

MARMELEIRO Total   5 

MATELANDIA SUPERMERCADOS 4 

MATELANDIA Total   4 

MATINHOS SUPERMERCADOS 11 

  FARMACIAS E DROGARIAS 11 

MATINHOS Total   22 

MAUA DA SERRA SUPERMERCADOS 1 

MAUA DA SERRA Total   1 

MEDIANEIRA SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

MEDIANEIRA Total   12 

MERCEDES SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

MERCEDES Total   2 

MISSAL SUPERMERCADOS 1 

MISSAL Total   1 

MOREIRA SALES FARMACIAS E DROGARIAS 1 

MOREIRA SALES Total   1 

MORRETES SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

MORRETES Total   6 

MUNHOZ DE MELO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

MUNHOZ DE MELO Total   2 

NOVA AMERICA DA COLINA SUPERMERCADOS 1 

NOVA AMERICA DA COLINA 
Total 

  1 

NOVA AURORA SUPERMERCADOS 3 

NOVA AURORA Total   3 

NOVA ESPERANCA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

NOVA ESPERANCA Total   3 

NOVA ESPERANCA DO 
SUDOESTE 

SUPERMERCADOS 1 

NOVA ESPERANCA DO 
SUDOESTE Total 

  1 

NOVA FATIMA SUPERMERCADOS 7 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

NOVA FATIMA Total   8 

NOVA LARANJEIRAS SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

NOVA LARANJEIRAS Total   9 

NOVA LONDRINA SUPERMERCADOS 2 
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  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

NOVA LONDRINA Total   4 

NOVA OLIMPIA SUPERMERCADOS 1 

NOVA OLIMPIA Total   1 

NOVA PRATA DO IGUACU SUPERMERCADOS 1 

NOVA PRATA DO IGUACU Total   1 

NOVA SANTA BARBARA SUPERMERCADOS 2 

NOVA SANTA BARBARA Total   2 

NOVA SANTA ROSA SUPERMERCADOS 1 

NOVA SANTA ROSA Total   1 

ORTIGUEIRA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

  OTICAS 1 

ORTIGUEIRA Total   3 

OURO VERDE DO OESTE SUPERMERCADOS 1 

OURO VERDE DO OESTE Total   1 

PAICANDU SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PAICANDU Total   9 

PALMAS SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 21 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

PALMAS Total   29 

PALMEIRA SUPERMERCADOS 16 

  FARMACIAS E DROGARIAS 9 

  OTICAS 1 

PALMEIRA Total   26 

PALMITAL SUPERMERCADOS 2 

PALMITAL Total   2 

PALOTINA SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 4 

PALOTINA Total   17 

PARAISO DO NORTE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

PARAISO DO NORTE Total   5 

PARANACITY FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PARANACITY Total   1 

PARANAGUA SUPERMERCADOS 23 

  FARMACIAS E DROGARIAS 19 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

PARANAGUA Total   44 

PARANAVAI SUPERMERCADOS 7 

  FARMACIAS E DROGARIAS 8 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 2 

PARANAVAI Total   19 

PATO BRAGADO SUPERMERCADOS 2 

PATO BRAGADO Total   2 

PATO BRANCO SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 14 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 4 

PATO BRANCO Total   24 
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PAULA FREITAS SUPERMERCADOS 1 

PAULA FREITAS Total   1 

PAULO FRONTIN SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PAULO FRONTIN Total   3 

PEABIRU SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

  OTICAS 1 

PEABIRU Total   7 

PEROBAL SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PEROBAL Total   2 

PEROLA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PEROLA Total   2 

PIEN SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PIEN Total   3 

PINHAIS SUPERMERCADOS 24 

  FARMACIAS E DROGARIAS 26 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

PINHAIS Total   52 

PINHAL DE SAO BENTO SUPERMERCADOS 1 

PINHAL DE SAO BENTO Total   1 

PINHALAO SUPERMERCADOS 1 

PINHALAO Total   1 

PINHAO SUPERMERCADOS 5 

PINHAO Total   5 

PIRAI DO SUL SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PIRAI DO SUL Total   2 

PIRAQUARA SUPERMERCADOS 24 

  FARMACIAS E DROGARIAS 13 

PIRAQUARA Total   37 

PITANGA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

PITANGA Total   4 

PITANGUEIRAS SUPERMERCADOS 1 

PITANGUEIRAS Total   1 

PLANALTINA DO PARANA SUPERMERCADOS 3 

PLANALTINA DO PARANA Total   3 

PLANALTO SUPERMERCADOS 2 

PLANALTO Total   2 

PONTA GROSSA SUPERMERCADOS 22 

  FARMACIAS E DROGARIAS 53 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 7 

PONTA GROSSA Total   84 

PONTAL DO PARANA SUPERMERCADOS 14 

  FARMACIAS E DROGARIAS 8 

PONTAL DO PARANA Total   22 

PORTO AMAZONAS SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PORTO AMAZONAS Total   2 

PRADO FERREIRA SUPERMERCADOS 1 

PRADO FERREIRA Total   1 
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PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO 

SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PRESIDENTE CASTELO 
BRANCO Total 

  2 

PRIMEIRO DE MAIO SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PRIMEIRO DE MAIO Total   2 

PRUDENTOPOLIS SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

PRUDENTOPOLIS Total   3 

QUATIGUA SUPERMERCADOS 1 

QUATIGUA Total   1 

QUATRO BARRAS SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

QUATRO BARRAS Total   14 

QUATRO PONTES SUPERMERCADOS 1 

QUATRO PONTES Total   1 

QUEDAS DO IGUACU SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

QUEDAS DO IGUACU Total   11 

QUERENCIA DO NORTE SUPERMERCADOS 1 

QUERENCIA DO NORTE Total   1 

QUINTA DO SOL FARMACIAS E DROGARIAS 1 

QUINTA DO SOL Total   1 

QUITANDINHA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

QUITANDINHA Total   3 

RAMILANDIA SUPERMERCADOS 2 

RAMILANDIA Total   2 

RANCHO ALEGRE SUPERMERCADOS 1 

RANCHO ALEGRE Total   1 

REALEZA SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

REALEZA Total   6 

REBOUCAS SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

REBOUCAS Total   3 

RENASCENCA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

RENASCENCA Total   3 

RESERVA SUPERMERCADOS 1 

RESERVA Total   1 

RESERVA DO IGUACU SUPERMERCADOS 1 

RESERVA DO IGUACU Total   1 

RIBEIRAO CLARO SUPERMERCADOS 4 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

RIBEIRAO CLARO Total   5 

RIBEIRAO DO PINHAL SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

RIBEIRAO DO PINHAL Total   3 

RIO AZUL SUPERMERCADOS 1 

RIO AZUL Total   1 

RIO BONITO DO IGUACU SUPERMERCADOS 2 
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  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

RIO BONITO DO IGUACU Total   3 

RIO BRANCO DO SUL SUPERMERCADOS 7 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

RIO BRANCO DO SUL Total   15 

RIO NEGRO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 9 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

RIO NEGRO Total   13 

ROLANDIA SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 3 

ROLANDIA Total   8 

RONCADOR SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

RONCADOR Total   2 

SABAUDIA SUPERMERCADOS 1 

SABAUDIA Total   1 

SALGADO FILHO SUPERMERCADOS 2 

SALGADO FILHO Total   2 

SALTO DO LONTRA SUPERMERCADOS 1 

SALTO DO LONTRA Total   1 

SANTA AMELIA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SANTA AMELIA Total   2 

SANTA CRUZ DO MONTE 
CASTELO 

SUPERMERCADOS 1 

SANTA CRUZ DO MONTE 
CASTELO Total 

  1 

SANTA FE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SANTA FE Total   2 

SANTA HELENA SUPERMERCADOS 3 

SANTA HELENA Total   3 

SANTA ISABEL DO IVAI SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SANTA ISABEL DO IVAI Total   2 

SANTA IZABEL DO OESTE SUPERMERCADOS 1 

SANTA IZABEL DO OESTE Total   1 

SANTA LUCIA SUPERMERCADOS 1 

SANTA LUCIA Total   1 

SANTA MARIA DO OESTE SUPERMERCADOS 3 

SANTA MARIA DO OESTE Total   3 

SANTA MARIANA SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SANTA MARIANA Total   7 

SANTA MONICA SUPERMERCADOS 1 

SANTA MONICA Total   1 

SANTA TEREZA DO OESTE SUPERMERCADOS 2 

SANTA TEREZA DO OESTE Total   2 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU SUPERMERCADOS 3 

SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 
Total 

  3 

SANTO ANTONIO DA PLATINA SUPERMERCADOS 13 

  FARMACIAS E DROGARIAS 11 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 
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  OTICAS 2 

SANTO ANTONIO DA PLATINA 
Total 

  28 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
Total 

  3 

SAO JERONIMO DA SERRA SUPERMERCADOS 1 

SAO JERONIMO DA SERRA Total   1 

SAO JOAO SUPERMERCADOS 3 

SAO JOAO Total   3 

SAO JOAO DO IVAI SUPERMERCADOS 1 

SAO JOAO DO IVAI Total   1 

SAO JOAO DO TRIUNFO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAO JOAO DO TRIUNFO Total   3 

SAO JORGE DO IVAI SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAO JORGE DO IVAI Total   2 

SAO JORGE DO PATROCINIO FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAO JORGE DO PATROCINIO 
Total 

  1 

SAO JORGE DOESTE SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAO JORGE DOESTE Total   2 

SAO JOSE DAS PALMEIRAS SUPERMERCADOS 1 

SAO JOSE DAS PALMEIRAS 
Total 

  1 

SAO JOSE DOS PINHAIS SUPERMERCADOS 40 

  FARMACIAS E DROGARIAS 46 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 2 

  OTICAS 1 

SAO JOSE DOS PINHAIS Total   89 

SAO MATEUS DO SUL SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

SAO MATEUS DO SUL Total   11 

SAO MIGUEL DO IGUACU SUPERMERCADOS 4 

SAO MIGUEL DO IGUACU Total   4 

SAO PEDRO DO IGUACU SUPERMERCADOS 1 

SAO PEDRO DO IGUACU Total   1 

SAO PEDRO DO IVAI SUPERMERCADOS 3 

SAO PEDRO DO IVAI Total   3 

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 
Total 

  2 

SARANDI SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 5 

SARANDI Total   11 

SAUDADE DO IGUACU SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SAUDADE DO IGUACU Total   3 

SENGES FARMACIAS E DROGARIAS 3 

SENGES Total   3 

SERRANOPOLIS DO IGUACU SUPERMERCADOS 1 

SERRANOPOLIS DO IGUACU 
Total 

  1 
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SERTANEJA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SERTANEJA Total   2 

SERTANOPOLIS SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

SERTANOPOLIS Total   2 

SIQUEIRA CAMPOS SUPERMERCADOS 3 

SIQUEIRA CAMPOS Total   3 

SULINA SUPERMERCADOS 1 

SULINA Total   1 

TAMARANA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TAMARANA Total   2 

TAPEJARA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TAPEJARA Total   2 

TAPIRA SUPERMERCADOS 1 

TAPIRA Total   1 

TEIXEIRA SOARES SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TEIXEIRA SOARES Total   3 

TELEMACO BORBA SUPERMERCADOS 6 

  FARMACIAS E DROGARIAS 8 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

TELEMACO BORBA Total   16 

TERRA BOA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

TERRA BOA Total   5 

TERRA RICA SUPERMERCADOS 5 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TERRA RICA Total   6 

TERRA ROXA SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 4 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 1 

TERRA ROXA Total   7 

TIBAGI SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TIBAGI Total   3 

TIJUCAS DO SUL SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

TIJUCAS DO SUL Total   9 

TOLEDO SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 17 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

  OTICAS 2 

TOLEDO Total   28 

TOMAZINA SUPERMERCADOS 3 

TOMAZINA Total   3 

TRES BARRAS DO PARANA SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 2 

TRES BARRAS DO PARANA 
Total 

  4 

TUNAS DO PARANA SUPERMERCADOS 1 

TUNAS DO PARANA Total   1 

TUNEIRAS DO OESTE SUPERMERCADOS 1 
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TUNEIRAS DO OESTE Total   1 

UBIRATA SUPERMERCADOS 3 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

UBIRATA Total   4 

UMUARAMA SUPERMERCADOS 12 

  FARMACIAS E DROGARIAS 12 

  LIVRARIAS / PAPELARIAS 1 

UMUARAMA Total   25 

UNIAO DA VITORIA SUPERMERCADOS 8 

  FARMACIAS E DROGARIAS 6 

  OTICAS 1 

UNIAO DA VITORIA Total   15 

URAI SUPERMERCADOS 1 

URAI Total   1 

VENTANIA FARMACIAS E DROGARIAS 1 

VENTANIA Total   1 

VERA CRUZ DO OESTE SUPERMERCADOS 3 

VERA CRUZ DO OESTE Total   3 

VERE SUPERMERCADOS 1 

VERE Total   1 

VIRMOND SUPERMERCADOS 1 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

VIRMOND Total   2 

VITORINO SUPERMERCADOS 2 

  FARMACIAS E DROGARIAS 1 

VITORINO Total   3 

WENCESLAU BRAZ SUPERMERCADOS 5 

WENCESLAU BRAZ Total   5 

XAMBRE SUPERMERCADOS 1 

XAMBRE Total   1 

Total Geral   3033 
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ANEXO IX – MINUTA CONTRATO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
 

Contrato para recebimento e divulgação de informações confidenciais nº  

_______/_________ 

 
 

 
Pelo presente Acordo de Confidencialidade e de Sigilo de Informações e na melhor forma de direito, de um lado 

Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial, Departamento Regional do Paraná e o Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná, 

doravante simplesmente denominados SISTEMA FIEP, de outro lado,, e de outro lado, o [RAZÃO SOCIAL 

FORNECEDOR], ESTABELECIDA NO MUNICÍPIO DE [NOME DO MUNICÍPIO], ESTADO DE [NOME DO 

ESTADO], NA [ENDEREÇO E CEP], INSCRITA NO CNPJ/MF SOB Nº [NÚMERO DO CNPJ DO CLIENTE], 

DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA., sendo que a CONTRATANTE e 

CONTRATADA serão doravante mencionados algumas vezes individualmente como uma “Parte” e 

conjuntamente como as “Partes”.   

 
 
 
INTRODUÇÃO: 

 
 
A. As Partes possuem Informações Confidenciais conforme definido na Cláusula Primeira, abaixo. 

 

B. Para que cada Parte possa avaliar seu interesse em participar em um futuro relacionamento empresarial, 

torna-se necessário que as Partes revelem, uma à outra, certas Informações Confidenciais.  

 

C. As Partes desejam assim revelar e receber tais informações de acordo com os termos e condições deste 

Contrato. 

 

Assim, visando regular e proteger a troca de Informações Confidenciais entre as partes, resolvem elas assinar o 

presente Acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ”Informações Confidenciais”, nos termos deste contrato, representam as informações 

confidenciais que são de propriedade ou controladas por uma Parte, incluindo, sem limitações, (a) os softwares 

das partes, em forma de fonte ou de objeto, e quaisquer tecnologias, ideias, algoritmos relacionados ou 

informações que digam respeito a eles, incluindo quaisquer segredos empresariais relacionados a qualquer um 

dos itens precedentes; (b) planos de produtos de uma das Partes, seus projetos, custos, preços e nomes; 

informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, recursos 

humanos, pesquisa, desenvolvimento ou know-how; (c) qualquer informação que deva, por boa razão, ser 

reconhecida pela Parte Receptora como sendo confidencial ou de propriedade privada; ou (d) qualquer 
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informação designada ou assinalada pela Parte emissora por escrito, como sendo confidencial, ou de forma 

verbal, quando de sua emissão, porém devidamente confirmada por escrito à Parte Receptora dentro de 10 (dez) 

dias após sua emissão. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: As partes declaram que possuem direito de revelar suas Informações confidenciais, 

uma à outra, desde que não violem direitos de terceiros. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: As Informações Confidenciais reveladas à Parte receptora deverão ser guardadas em 

segredo pela Parte receptora, não devendo ser reveladas a terceiros ou utilizadas para fins diversos do 

contratado, sem a devida autorização da Parte emissora.  

 
CLÁUSULA QUARTA: As obrigações e deveres especificados pela cláusula terceira deste instrumento não se 

aplicam às informações que: 

 

(a) sejam de domínio público, ou estejam disponíveis para o público de maneira geral antes de serem recebidas 

pela Parte receptora da Parte emissora, ou que venham posteriormente a tornarem-se de domínio público ou 

disponíveis de maneira geral para o público, antes de qualquer ação violadora da Parte receptora ou de um 

empregado ou agente da Parte receptora;  

 

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

Parte emissora, antes do seu recebimento da Parte emissora; 

 
 

(c) sejam recebidas pela Parte receptora posteriormente por meio de terceiros, exceto se a Parte receptora tiver 

conhecimento ou tenha razões para tornar-se ciente de uma obrigação estabelecida entre terceiros e a Parte 

emissora, para manter segredo com respeito a tais informações;  

 

(d) sejam desenvolvidas pela Parte receptora, independentemente das informações recebidas da Parte 

emissora; 

 

(e) tenham sido previamente emitidas pela Parte emissora a terceiros sem obrigação de manter segredo. 

 
CLÁUSULA QUINTA: Não obstante o disposto na cláusula terceira deste instrumento, as Informações 

Confidenciais poderão ser reveladas por uma Parte receptora: 

 

(a) para aqueles empregados, agentes e consultores que necessitem do conhecimento dessas informações 

relacionadas a suas funções profissionais, na forma e condições deste instrumento, e que estejam obrigados a 

guardar tais Informações Confidenciais em confiança, restringindo sua utilização em concordância com as 

obrigações da Parte receptora conforme os termos deste Contrato;  
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(b) na forma da lei, mediante solicitação judicial ou em processo administrativo, contanto que a Parte receptora 

notifique a Parte emissora antes de tal revelação de modo a permitir que a Parte emissora apresente objeções 

ou procure amparo legal para impedir ou limitar o âmbito de tal revelação;  

 
CLÁUSULA SEXTA: Mediante solicitação por escrito emitida pela Parte que transmitiu Informações 

Confidenciais à Parte receptora, a Parte receptora deverá prontamente restituir todas as Informações 

Confidenciais, bem como destruir quaisquer anotações, memorandos ou outros documentos referentes às 

Informações Confidenciais, e fornecer uma declaração à Parte Reveladora, assinada por seu representante 

legal, certificando ao mesmo que tais documentos foram destruídos. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA: Este Contrato não deverá ser interpretado como sendo uma garantia de fornecimento a 

qualquer uma das Partes de qualquer patente, licenciamento de know-how, propriedade intelectual ou qualquer 

outro direito. 

 

CLÁUSULA OITAVA: Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura, e permanecerá vigente pelo 

prazo de duração do contrato de prestação de serviços vinculado. Não obstante, as obrigações de 

confidencialidade e sigilo, previstas pela cláusula terceira supra, permanecerão em vigor pelo prazo de dois (02) 

anos anos após a rescisão ou término deste contrato. 

 
CLÁUSULA NONA: Pelo presente, nenhuma das partes apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, com 

respeito às informações fornecidas, aqui discriminadas, especialmente quanto a sua precisão, performance e 

totalidade. A Parte Reveladora não assume, ainda, qualquer responsabilidade perante a Receptora ou qualquer 

outra pessoa pelo resultado do uso das Informações Confidenciais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: As Partes não poderão ceder ou de qualquer forma transferir os direitos e obrigações 

decorrentes do presente contrato sem a prévia autorização, por escrito, da outra Parte. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A tolerância, por uma das partes, no que tange ao descumprimento, pela 

outra parte, de qualquer obrigação inserida neste Contrato, em especial, mas não se limitando à não aplicação 

de penalidades, não caracterizará novação, renúncia, precedente ou alteração do pacto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A não observância de quaisquer das disposições de confidencialidade 

estabelecidas neste instrumento importará em responsabilidade da Parte infratora, por ação ou omissão, 

pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos sofridos, inclusive as de ordem moral ou concorrencial, 

sem prejuízo das sanções civis e criminais que poderão ser apuradas em processo judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Este contrato não cria qualquer tipo de joint venture, franquia, associação, 

filial ou relação de emprego entre as partes. Nenhuma das partes deverá agir de modo a sugerir, implícita ou 

expressamente, que existe qualquer outro tipo de relação entre elas senão aquela mútua a independentemente 

estabelecida entre elas por força contratual. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Este Contrato será regido pelas leis brasileiras.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este Contrato expressa o entendimento amplo e completo de ambas as Partes 

com respeito ao tema deste instrumento, substituindo todas as representações e entendimentos anteriores, tanto 

verbais quanto por escritos. Nenhuma modificação poderá ser feita neste Contrato, exceto por meio de 

aditamento por escrito, por mútuo acordo de ambas as Partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana da 

Curitiba – Paraná para a solução das questões derivadas deste instrumento. 

 

E por estarem justas e acordadas, celebram as partes o presente Contrato, em duas vias de igual teor e forma, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

[Cidade, dd de mmmm de aaaa.] 
 
 

_______________________________ 
[Nossa Razão Social] 
 Representante Legal 

 
 
 

Testemunhas: 

 
 

________________________________ 
[Razão Social do Fornecedor] 

Representante Legal 
 

Assinatura_______________________ 
Nome:   
CPF  

 

Assinatura__________________________ 
 Nome:   
 CPF  
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ANEXO X – MINUTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATANTES CARTÃO SESI 
VIVA+ 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE INDÚSTRIA, SESI/PR, OPERADORA DE CARTÕES E 
OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 

C.P.S. nº NUMERO_CONTRATO 
PROPOSTA COMERCIAL Nº NUMERO_PROPOSTA 

Edital nº XXX/2019 

 
 
PORTE DA EMPRESA: 

(  ) Microempresa    (  ) Pequeno    (  ) Médio    (  ) Grande 

 
CONTRATANTE: EMPRESA_CLIENTE, CNPJ nº sito na CLIENTE_ENDERECO, neste ato representado por seu 

representante legal, conforme consta em Contrato Social/Estatuto da empresa. 
 
CONTRATADOS: Serviço Social da Indústria, Departamento Regional do Paraná, por meio da Unidade de Negócios 

SESI_UNIDADE CNPJ nº sito na EMPRESA_END, aqui representado por seu representante legal ao final assinado, a 
empresa OPERADORA DE CARTÕES, com sede à ENDEREÇO_COMPLETO, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 
aqui representado por REPRESENTANTE_OPERADORA, portador (a) da Carteira de identidade inscrita no RG nº 
XXXXXXX SSP/UF e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, e a empresa OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, com 
sede à ENDEREÇO_COMPLETO, CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX e registro na ANS nº XXXXXXX, aqui 
representado por REPRESENTANTE_OPERADORA, portador (a) da Carteira de identidade inscrita no RG nº 
XXXXXXX SSP/UF e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

 
1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação dos seguintes serviços por meio do Cartão Sesi Viva+ aos 

trabalhadores/dependentes do CONTRATANTE: 

 
(    ) BENEFÍCIO +CONVÊNIOS  (    ) BENEFÍCIO +ODONTOLOGIA 

(     ) Farmácia  (     ) Modalidade 1 

(     ) Supermercado   * Mensalidade por grupo familiar 

(     ) Livrarias e Papelarias   * Todos os procedimentos com coparticipação 

(     ) Óticas     

  (     ) Modalidade 2 

   * Mensalidade por indivíduo 

   * Procedimentos (ROL mínimo ANS) sem custo 

 

 
1.2. Pela adesão ao Cartão Sesi Viva+, o usuário terá acesso:  

1.2.1. A descontos nos Cursos fornecidos pelo Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL), mediante simples 
apresentação do cartão; 

1.2.2. Ao clube de vantagens disponibilizado pelo Cartão Sesi Viva+; 
1.2.3. Aos sistemas para consulta do clube de vantagem, utilização do cartão nos estabelecimentos 

credenciados ou odontologia (site de internet ou aplicativo para dispositivos móveis) 
 

1.3. A CONTRATANTE poderá optar por apenas um dos benefícios citados no item 1.1 ou ambos os benefícios: 
1.3.1. Para o Benefício +Convênios, a empresa poderá optar por quais produtos ou segmentos permitirá o 

uso por seus funcionários 
1.3.2. Para o Benefício +Odontologia, a empresa poderá optar por apenas uma das modalidades, 1 ou 2. 

 
 
1.4. No decorrer do contrato, a CONTRATANTE poderá incluir outros produtos e/ou segmentos, dentro dos 

benefícios ofertados, quando estes estiverem disponíveis na sua localidade, bem como incluir/excluir os 
segmentos mediante termo aditivo e no gerenciador do Cartão Sesi Viva+.  
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

 
2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES uma mensalidade por grupo familiar 

(Modalidade 1) ou uma mensalidade para cada pessoa optante pelo plano odontológico (Modalidade 2), de 
acordo com os benefícios aderidos pela Indústria, especificado item 1.1, e pelo trabalhador (através do 
preenchimento da Ficha Cadastral);  

 
2.2. O benefício que incide mensalidade é o Benefício +Odontologia, independente da modalidade escolhida. O 

Benefício +Convênios, assim como o acesso ao clube de Vantagens, não incide mensalidade. O pagamento da 
mensalidade é independente do uso do serviço e passa a valer a partir do desbloqueio dos cartões. 

 
2.3. A CONTRATANTE fará o pagamento à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES referente às 

mensalidades do Benefício +Odontologia, quando aderido, e aos serviços odontológicos prestados. 
 

2.4. A CONTRATANTE fará o pagamento à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES referente ao consumido 

no Benefício +Convênios, quando aderido, sendo utilização em: farmácia, supermercado, ótica, livrarias e 
papelarias, academia, bem-estar, alimentação saudável, ações culturais do Sistema FIEP (Sesi/PR) e Educação 
Sistema FIEP (Sesi/Senai/IEL), diretamente à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, que fará o repasse 
dos valores à sua rede credenciada e ao CONTRATADO SESI/PR. 

 
2.5. A CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES e a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS emitirão relatórios analíticos mensais à CONTRATANTE e ao CONTRATADO SESI/PR, 

contendo todas as operações e transações físicas e financeiras conforme data acordada à última página deste 
instrumento. 

 
2.6. Os valores gastos em odontologia, farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, academia, bem-estar, 

alimentação saudável, ações culturais do Sistema FIEP (Sesi/PR) e Sistema FIEP (Educação Sesi/Senai/IEL), e 
as mensalidades do Cartão Sesi Viva+, de acordo com os benefícios aderidos, (salvo quando a 
CONTRATANTE indústria arcar com as despesas das mensalidades), serão descontados na folha de 

pagamento do trabalhador; 
 
2.7. No que se refere à Modalidade 1 do Benefício +Odontologia, os valores dos procedimentos odontológicos, a 

título de coparticipação, são assim definidos: 
 

a. Básicos, Intermediários e Especializados: possuem valores únicos e fixos, conforme acordado na 

Proposta Comercial acima, parte integrante ao presente instrumento; 

 

b. Avançados: valores são individuais e estão disponíveis para consulta no site do Cartão Sesi Viva+ 

(www.cartaovivamais.com.br); 

 
 
2.8. No que se refere à classificação dos procedimentos odontológicos, entende-se como: 

a) Básicos: exames clínicos (diagnóstico bucal); orientações sobre saúde bucal individuais e coletivas; 
profilaxias por arcada (até 14 anos); restaurações em amálgama; exodontia (simples e de raiz 
residual); troca de curativos em casos de reabsorção interna/lesão; emergências e núcleo de 
preenchimento e CIV; 

 
b) Intermediários: tratamento de odontopediatria (aplicação tópica de flúor, aplicação de selante e 

restauração de ionômero de vidro) com idade até 14 anos), raspagem supra e sub gengival por 
arcada; restaurações em resina; 
 

c) Especializados: cirurgias com técnicas mais elaboradas; pulpotomia; tratamento endodôntico de 
dentes decíduos, tratamento endodôntico de dentes permanentes; tratamento de problemas gengivais 
com cirurgia; 

d) Avançados: prótese parcial ou total, ortodontia (manutenção mensal sem cobrança do aparelho), 
implantes, clareamento e retratamentos endodônticos;  
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e) Radiologia / Radiodiagnóstico: radiografia periapical, interproximal (bite-wing) e, radiografia 
panorâmica e documentação ortodôntica básica; 

 
2.9. Os procedimentos odontológicos poderão ser parcelados em até 6 vezes, desde que a parcela mínima seja de 

R$ 20,00. A manutenção da ortodontia, por se tratar de uma cobrança mensal, não poderá ser parcelada; 
 

2.10. Deverá ser disponibilizado pela operadora um Cartão Sesi Viva+ para o titular e um para cada dependente por 
ele indicado e reconhecido como tal pela CONTRATANTE, sendo que o primeiro (titular) estará isento da taxa 

de confecção, enquanto os dependentes deverão pagar a importância de R$ 2,00 (dois reais). Em caso de 
perda, roubo ou danos, será cobrado do titular o mesmo valor fixado para dependentes, para emissão da 
segunda via; 

 
2.11. Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES – o direito de bloquear os cartões dos 

usuários que estiverem inadimplentes até 10 (dez) dias corridos após a data de vencimento da fatura, ficando a 
empresa ora CONTRATANTE responsável de comunicar tal direito aos seus funcionários usuários destes 
serviços; 

 
2.12. Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES – o direito de cobrar dos usuários juros de 

1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) ao mês, quando houver atraso nos 
pagamentos, ficando a empresa ora CONTRATANTE responsável de comunicar tal direito aos seus 
funcionários usuários destes serviços; 

 
2.13. Fica assegurado à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES – o direito de cancelar automaticamente o 

contrato em caso de inadimplência após 03 (três) meses, desde que realize uma comunicação formal ao 
CONTRATANTE; 

 
2.14. Toda e qualquer transação comercial que porventura seja efetuada por dependentes menores de 18 (dezoito) 

anos será de exclusiva responsabilidade do titular do Cartão Sesi Viva+, cujos custos deverão ser por ele 
suportados. A empresa ora CONTRATANTE é responsável de comunicar tal situação aos seus funcionários 

usuários destes serviços. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
3.1. O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, a contar das assinaturas do contrato, sendo renovado 

automaticamente, desde que vigente o contrato originário referente aos Editais XXXXXXXXXXXXXXX, firmados 
entre OS CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS, e com prazo superior ao estipulado no mesmo. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA: LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
4.1. Os endereços dos locais de prestação de serviços e dos postos de atendimentos/vendas estão disponíveis para 

consulta no site do Cartão Sesi Viva+ (www.cartaovivamais.com.br). Cabe à CONTRATANTE informar ao 

usuário do Cartão Sesi Viva+ a respeito dos benefícios e segmentos contratados pela empresa. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

 
5.1. Pagar à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES os valores das mensalidades do Cartão Sesi Viva+ de 

seus trabalhadores, quando houver (de acordo com os benefícios aderidos), bem como os valores referentes aos 
serviços utilizados pelos trabalhadores/dependentes, até, no máximo, 10 (dez) dias após a data fixada na última 
página deste instrumento, para a emissão do relatório analítico mensal; 
 

5.2. Definir, controlar e se responsabilizar exclusivamente pelo limite de despesas e o comprometimento da folha de 
pagamento de seus trabalhadores; 
 

5.3. Providenciar o preenchimento e o arquivamento da Ficha Cadastral Usuário pelo trabalhador onde ele faz a 
adesão aos benefícios e segmentos da sua escolha, respeitando o que a indústria aderiu, e autoriza o desconto 
dos respectivos valores em folha de pagamento; 
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5.4. Informar aos CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS sobre desligamentos dos trabalhadores de seu quadro profissional, perdas, roubo, danos 

nos cartões e/ou solicitação de cartões para o titular e eventuais dependentes; 
 

5.5. Nos casos de desligamentos dos usuários do Cartão Sesi Viva+ deverá a CONTRATANTE recolher os cartões 

do titular e seus dependentes, se houver; 
 

5.6. Caso ocorram despesas no período compreendido entre a data do fechamento da folha de pagamento e do 
cancelamento do Cartão Sesi Viva+, em decorrência da rescisão do contrato de trabalho do usuário, a 
CONTRATANTE compromete-se a descontar os valores gastos quando da rescisão contratual. Em caso de 
rescisão contratual negativa, a CONTRATANTE compromete-se a ressarcir os gastos efetuados pelo usuário 

junto à rede credenciada; 
 

5.7. Encaminhar ao CONTRATADO SESI/PR dentro do prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura 
deste contrato, a planilha de inclusão do Cartão Sesi Viva+ (conforme modelo) para repasse das informações à 
operadora, para confecção dos cartões do titular e dependentes; 
 

5.8. Entregar o Cartão Sesi Viva+ aos seus trabalhadores e respectivos dependentes, conforme adesão. 
 

5.9. Permitir o acesso da equipe do CONTRATADO SESI/PR para efetuar a divulgação junto aos trabalhadores, 

acerca do Cartão Sesi Viva+, em datas e horários previamente pactuados; 
 

5.10. A CONTRATANTE se compromete a manter seus funcionários, usuários do Cartão Sesi Viva+, vinculados ao 

cartão por um período mínimo de um ano, ressalvadas, as hipóteses de demissão dos referidos funcionários; 
 

5.11. As demais obrigações previstas nos Editais nº xxxx/xxxx. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO SESI/PR 

 
6.1. Assumir todas as obrigações referentes aos seus funcionários, quando estiverem prestando serviços objeto 

deste contrato, e providenciar o recolhimento das taxas, contribuições, encargos sociais e previdenciários que 
incidam sobre os serviços objeto do presente contrato, não implicando à CONTRATANTE nenhum tipo de 

responsabilidade, sequer subsidiária; 
 

6.2. Contratar e fornecer, sob sua exclusiva responsabilidade, mão de obra, equipamentos e material de consumo, 
necessários à realização de seus serviços, valendo-se de pessoal qualificado; 

 
6.3. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus funcionários, quando estiverem prestando 

serviços objeto deste contrato, bem como, nesta qualidade, por danos ou prejuízos comprovadamente causados 
à CONTRATANTE e/ou terceiros, desde que este tenha agido com comprovada culpa ou dolo; 

 
6.4. Efetuar a entrega dos cartões dos titulares e dependentes à CONTRATANTE; 

 
6.5. Atender o trabalhador e seus dependentes com seus serviços, objeto do presente contrato; 
 
6.6. Repassar a ficha cadastral e a planilha de inclusão ao CONTRATADO SESI/PR, que enviará à CONTRATADA 

OPERADORA DE CARTÕES para a confecção dos cartões; 

 
6.7. As demais obrigações previstas no Editais nº xxxx/xxxx. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES 

 
7.1. Confeccionar e disponibilizar os cartões dos usuários – titulares e dependentes; 

 
7.2. Entregar os cartões nas Unidades Operacinais do CONTRATADO SESI/PR, quando do primeiro lote e 

diretamente no endereço da CONTRATANTE nas demais inclusões; 
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7.3. Entregar os cartões nas Unidades Operacinais do CONTRATADO SESI/PR gestora deste contrato no prazo 

máximo de 30 dias corridos a partir da data do envio da planilha de inclusão do Cartão Sesi Viva+ à 
CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, para confecção dos cartões do titular e dependentes; 

 
7.4. Disponibilizar relatórios analíticos mensais para a CONTRATANTE e para o CONTRATADO SESI/PR, tendo 

como prazo máximo o dia de fechamento da folha de pagamento da CONTRATANTE; 

 
7.5. Efetuar o pagamento de sua rede credenciada, incluindo farmácia, supermercado, ótica, livrarias e papelarias, 

academia, bem-estar, alimentação saudável e ações culturais do Sistema FIEP (Sesi/PR), Sistema FIEP 
(Educação Sesi/Senai/IEL) e outros serviços que vierem a ser contratados, inclusive do CONTRATADO 
SESI/PR, quando este for o prestador de serviços; 

 
7.6. Disponibilizar a relação da rede credenciada com nome e endereço dos pontos de atendimentos/vendas, que 

serão disponibilizado para consulta no site do Cartão Sesi Viva+ (www.cartaovivamais.com.br); 
 

7.7. O Cartão Sesi Viva+ deverá estar programado para ser ativado por produto e/ou segmento; 
 
7.8. Fornecer “login” e senha para o CONTRATANTE para que o mesmo possa efetuar as seguintes atividades: 

emissão de relatórios para descontos em folha de pagamento e repasse financeiro; solicitação de Cartão Sesi 
Viva+ para dependentes; informação de baixa e de novas adesões e definição de limites de comprometimento 
da renda do trabalhador; 
 

7.9. As demais obrigações previstas no Editais nº xxxx/xxxx. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA: OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS 

 
8.1. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS disponibilizará representante e atendimento 

na praça de préstimos dos serviços de assistência odontológica para pronto atendimento. 
 

8.2. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá prestar os seguintes serviços:  

8.2.1. Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos prestadores de serviços, comprometendo-se 
ainda a fornecer o nome e endereço dos respectivos profissionais ao Sesi/PR, com atualização mensal 
dos mesmos. 

8.2.2. Poderá alterar a relação dos prestadores de serviços, com oportuna comunicação prévia ao Sesi/PR. 
Essa alteração não deve prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja em andamento.  

8.2.3. Os honorários, os materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que eventualmente possam 
ocorrer com o tratamento odontológico do usuário, relativos aos serviços cobertos, serão custeados 
integralmente pela CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

8.2.4. Os procedimentos protéticos (próteses fixas e/ou móveis) realizados pelo profissional credenciado / 
próprio deverão ter garantia de 1 (um) ano; demais procedimentos deverão ter garantia mínima de 6 
(seis) meses. A contagem para os prazos de garantia dar-se-á a partir da data de sua conclusão, 
observando-se a natureza do procedimento odontológico e as circunstâncias em que o mesmo foi 
realizado.  

 

8.3. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá permitir que o Cartão Sesi Viva+ 

possa ser utilizado mediante uso de senha pessoal ou outra medida de segurança, estabelecida pela 
CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS e assim acordado com o Sesi PR;  

 
8.4. Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE, a possibilidade de inclusão (credenciamento ou contratação) 

de profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes administrativas da 
CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.  

 
8.5. Comunicar ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+, executor do contrato, acerca da ocorrência de qualquer fato 

impeditivo à execução fiel do contrato.  
 

8.6. Observar as determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de suas normas e 
entendimentos; 
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8.7. Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos serviços acordados com o 
CONTRATANTE.  
 

8.8. Comunicar por escrito ao CONTRATADO SESI/PR qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários. 
 

8.9. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá disponibilizar as informações sobre 

os usuários titulares e seus dependentes; 
 

8.10. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá permitir auditoria da realização dos 

procedimentos realizados pelos prestadores de serviços. 
 

8.11. A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS não poderá utilizar ou divulgar informações 
dos usuários do Cartão SESI Viva+ ou da CONTRATANTE, excetuando-se aquelas necessárias para Troca 

de Informação de Saúde Suplementar determinada pela ANS; 
 

8.12. Todas as informações sobre os usuários do Cartão Sesi Viva+ serão de propriedade do CONTRATADO 
SESI/PR, de forma que, em caso de extinção do contrato, independente das causas, o CONTRATADO 
SESI/PR deverá receber da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS todos os 

arquivos com todas as orientações e rotinas para replicar em outro ambiente. 
8.12.1. O uso dessas informações será para o CONTRATADO SESI/PR conhecer o perfil geral dos 

trabalhadores, para influenciar na mudança de hábito e estilo de vida, visando a melhoria da 
qualidade de vida e a promoção da saúde do trabalhador. As informações dos trabalhadores não 
serão analisadas isolada e individualmente. 

 
8.13. O processo de custódia e manipulação de informações dos trabalhadores estará devidamente autorizado 

contratualmente e cobertos nos aspectos legais.  
 
 
 
CLÁUSULA NONA: RESCISÃO 

 
9.1. O inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato implicará em sua imediata rescisão, independentemente 

de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, sujeitando a parte inadimplente às sanções previstas na 
cláusula decima deste instrumento; 
 

9.2. Implicarão, da mesma forma, em rescisão contratual: 
9.2.1. O descumprimento de obrigações assumidas; 
9.2.2. A falência ou dissolução das PARTES; 
9.2.3. A transferência deste contrato a terceiros, no todo ou em parte; 

 
9.3. As partes poderão rescindir o presente ajuste, bastando, para tanto, a comunicação com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias corridos e estar em dia com suas obrigações. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DAS SANÇÕES 

 
10.1. O descumprimento de qualquer uma das cláusulas do presente contrato sujeita a parte infratora às perdas e 

danos, eventualmente causados à outra parte ou a terceiros, além do pagamento de multa equivalente ;a 2% 
(dois por cento) do valor repassado pela CONTRATANTE à operadora, no mês imediatamente anterior. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO REAJUSTE 

 
11.1. Incidirá sobre o presente contrato reajuste anual mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC/IBGE), acumulado dos 12 (doze) últimos meses, ou outro que possa vir a substituí-lo, tendo 
como data base para o reajuste todo mês de JUNHO; 
 

11.2. O reajuste incidirá sobre: 
11.2.1. Valores das mensalidades dos benefícios disponibilizados; 
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11.2.2. Valores dos procedimentos odontológicos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
12.1. Este contrato, além de seu conteúdo específico, rege-se pelas disposições legais existentes, apropriadas à sua 

natureza jurídica; 
 

12.2. Excluem-se, expressamente, dos serviços odontológicos oferecidos por meio do Cartão Sesi Viva+: enxertos 
ósseos, procedimentos para a correção de má-formação congênita (como fissura labial e lábio leporino) e suas 
consequências; tratamento de lesões decorrentes de acidentes de trabalho, atos ilícitos ou de risco, causados 
pela própria pessoa; procedimentos que exijam analgesia por sedação ou internação hospitalar de qualquer 
natureza; medicamentos de qualquer; 
 

12.3. Os contratos antes do aceite da CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES passarão por uma análise de 

crédito; 
 

12.4. Os CONTRATADOS SESI-PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS ficam isentos de qualquer responsabilidade referente à taxas de cartões cancelados 

devido a desligamentos de funcionários/titulares que ocorrerem dentro do prazo previsto no item 5.6 deste 
contrato; 
 

12.5. No caso de desligamento do funcionário/titular da CONTRATANTE que estiver em tratamento ortodôntico, 

esse a partir de sua demissão será responsável pelos pagamentos mensais diretamente à clínica credenciada 
da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, ficando os CONTRATADOS SESI-PR, 
OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS isentos desta 

responsabilidade; 
 

12.6. Não existe carência para a utilização dos procedimentos odontológicos básicos, intermediários e 
especializados ofertados por meio do Cartão Sesi Viva+. Após o recebimento do cartão, o usuário poderá 

utilizar os serviços objeto deste contrato; 
 

12.7. Para a utilização dos procedimentos avançados o usuário deverá atender obrigatoriamente a premissa a 
seguir: 

a. Ter concluído o tratamento odontológico no que se refere aos procedimentos básicos, 

intermediários e especializados; 

b. Ter saldo para realizar o tratamento proposto; 

 
12.8. São considerados dependentes para adesão ao Cartão Sesi Viva+ o cônjuge e filhos até 21 anos do 

trabalhador da indústria; 
 

12.9. O agendamento da consulta odontológica e/ou procedimentos que se fizerem necessários serão realizados 
pelo usuário do Cartão Sesi Viva+ diretamente na rede credenciada da CONTRATADA OPERADORA DE 
PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

 
12.10. A utilização do Cartão Sesi Viva+ está condicionada a apresentação de documento de identificação, com 

foto; 
 

12.11. Havendo conflito entre as disposições deste instrumento e as do Edital, prevalecem aquelas do Edital 
XXXXXXXXXX; 

 
12.12. Para eventuais estornos referente à desistência de tratamento ou cobrança indevida, o SESI solicitará os 

dados bancários da CONTRATANTE e realizará o depósito referente ao estorno: 

 
12.12.1. Em caso de contestação de valores debitados em folha de pagamento, o funcionário terá um prazo 

de até 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de transação, para comunicar formalmente o 
CONTRATADO SESI/PR e fornecer os documentos necessários para uma possível devolução ou 

estorno; 
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12.12.2. O prazo para análise dos valores a serem estornados será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar 
da data solicitação de valores e fornecimento de toda documentação exigida para a Unidade 
Operacional do  CONTRATADO SESI/PR; 

 
12.12.3. Após análise dos valores a serem estornados, o CONTRATADO Sesi/PR realizará o depósito 

referente ao estorno diretamente à CONTRATANTE, independentemente da manutenção do 

vínculo empregatício do trabalhador ou extinção do presente instrumento; 
 

12.12.4. A devolução do valor ao titular é de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, eximindo o 
CONTRATADO SESI/PR de qualquer responsabilidade; 

 
12.13. O prazo para realização do plano de tratamento odontológico é de 12 meses a contar da data do pagamento. 

Caso não seja realizado o plano de tratamento proposto neste período, por vontade do paciente e sem aviso 
prévio aos CONTRATADO SESI/PR E OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, o CONTRATADO 
SESI/PR não fará o reembolso e/ou abono dos valores pagos pelo paciente. Após o encerramento do prazo 
de 12 meses, o paciente deverá retornar à rede credenciada da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS; 

 
12.14. A renovação deste contrato se dará automaticamente, desde que o contrato inicial do Edital xxxxxxxxxxxx, 

entre os CONTRATADO SESI/PR, OPERADORA DE CARTÕES E OPERADORA DE PLANOS 
ODONTOLÓGICOS, esteja ainda vigente. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO 

 
12.1 Para dirimir qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente instrumento, as partes contratantes 
elegem o Foro Central da Região Metropolitana de Curitiba, com expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que possa vir a ser; 
 
Por estarem justas e acordadas, perante as testemunhas, datam e assinam o presente, em três vias de iguais teor e 
forma, para a produção de todos os seus efeitos. 
 
 
Curitiba, ______ de _____________________ de ____________. 
 
 
 
___________________________________________________ 
CONTRATANTE: Nome da EMPRESA CLIENTE 
Nome do Representante da EMPRESA CLIENTE 
 
 
__________________________________________________ 
CONTRATADO: Nome da OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 
Nome do Representante da OPERADORA DE PLANO ODONTOLÓGICO 
 
 
 
__________________________________________________ 
CONTRATADO: Nome da OPERADORA DE CARTÕES 
Nome do Representante da OPERADORA DE CARTÕES 
 
 
___________________________________________________ 
CONTRATADO: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA  
Nome do Representante do SESI/PR 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
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Testemunha 01 Testemunha 02 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
 
 
 
Nome da empresa que deverá ser impresso no Cartão (com limite de 23 caracteres, incluindo espaços): 

____________________________________________________________________ 

 

Nome do contato na Empresa no RH: ____________________________Telefone:______________________  

E-mail: ___________________________________________________ 

 

Nome do contato na Empresa no Financeiro: ___________________________Telefone:_______________________  

E-mail: ____________________________________________________ 

 

Nome do Sindicato Empresarial/Patronal: _______________________________________________________ 

Situação perante o Sindicato (Filiada ou Associada): 

_______________________________________________________ 

 

Data de fechamento e emissão dos relatórios analíticos de despesa mensal para lançamento em folha de 

pagamento:__________________________. 

 

Total de Funcionário da empresa:_____________________________ 

 

Observação: As informações constantes nesta página são imprescindíveis para a operacionalização do Cartão. 
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ANEXO XI – MINUTA TERMO DE PARCERIA 

 

 

TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE O SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI, XXXXXXXXXXXXXXXXX E 

XXXXXXXXXXXXXXX. 

 

 

Pelo presente instrumento, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI, 

Departamento Regional do Paraná, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 

03.802.018/0001-03, com sede na Avenida Cândido de Abreu, n.º 200, Centro Cívico, Curitiba – PR, a empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, 

com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrito no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por 

seus legais representantes ao final assinados, têm justo e acordado do presente Termo de Parceria, nas seguintes 

cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

O presente Termo de Parceria tem como objeto otimizar e formalizar a relação entre 

as empresas para transferência de informações dos usuários do Cartão Sesi Viva+ e credenciamento dos 

estabelecimentos da Odontologia para captura das transações do cartão nesse segmento. Após a implantação e 

estabilização do projeto, será acordado entre a CONTRATANTE e CONTRATADA a fase de implantação de 

integrações sistêmicas. 

       

CLÁUSULA SEGUNDA:  DA AUTORIZAÇÃO E FINALIDADE 

O presente ajuste tem fundamento na convergência de propósitos entre as entidades, 

devidamente autorizado pela autoridade competente do CONTRATANTE SESI-PR. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS COMPROMISSOS 

Os partícipes comprometem-se a observar todos os princípios constitucionais e 

infraconstitucionais que fazem parte do ordenamento jurídico, assim como aqueles constantes no Regulamento de 

Licitações do SESI/SENAI-PR para consecução dos objetivos do presente Termo de Parceria. 

 

I- Os Partícipes se comprometem a: 

 

I.I- Operadora de Cartões: 

 

1.1.1 Executar, avaliar e supervisionar as atividades contratadas; 



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

87 / 95 

1.1.2 Manter todas as informações levantadas e analisadas sob estrito sigilo, conforme padrões éticos 

universalmente aceitos; 

1.1.3 Informar ao CONTRATANTE SESI/PR sobre possíveis substituições de profissionais, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias úteis; 

1.1.4 Cumprir o programa técnico e o cronograma físico-financeiro apresentado em sua proposta; 

1.1.5 Apresentar relatórios (parcial, final e de avaliação), das atividades desenvolvidas; 

1.1.6 Desenvolver suas atividades em conformidade com o Edital e com o escopo apresentado na proposta, 

devidamente aceita pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.7 Cumprir os prazos para execução das atividades, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste 

Edital, sem prejuízo à retenção de pagamento da parte inexecutada; 

1.1.8 Remunerar os profissionais por si contratados, não havendo qualquer vínculo específico entre o SESI-PR e o 

referido profissional; 

1.1.9 Sob todos os aspectos, prestar os serviços mediante o uso da melhor técnica, visando à mais perfeita 

consecução dos resultados, obedecidas as especificações técnicas exigidas pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.10 As demais obrigações previstas no Edital. 

1.1.11 Emitir, personalizar e produzir o cartão físico de material plástico, de acordo com as especificações do 

presente Termo de Referência, tanto do ponto de vista técnico como visual; 

1.1.12 Personalizar obrigatoriamente os cartões com a identidade do Cartão Sesi Viva+ podendo também 

personalizar com a logomarca da Indústria local quando a quantidade inicial (primeiro lote) for igual ou 

superior a 200 cartões e/ou do sindicato patronal; 

1.1.13 Entregar de forma individualizada e protegida, cada cartão emitido, sendo os cartões do 1º lote entregues nas 

Unidades Operacionais do CONTRATANTE SESI/PR, e os demais cartões nos endereços indicados pelo 

CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.14 Emitir o cartão do titular e dependentes, isentos de taxa de confecção na primeira via do Cartão Sesi Viva+;  

1.1.15 Emitir os cartões dos portadores provenientes da migração de contratos vigentes e ativos no momento desta 

contratação e/ou reemissão de cartões por solicitação do CONTRATANTE SESI/PR, para inclusão de novas 

funcionalidades sem taxa de confecção; 

1.1.16 Na reemissão do cartão em caso de perda, roubo e danos, seja do titular ou dos dependentes, a 

CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES cobrará taxa de confecção limitada ao valor resultado desta 

contratação; 

1.1.17 Assumir o custo de reemissão de cartões em consequência de fraudes ou falhas de segurança sem ônus 

para o CONTRATANTE SESI/PR e responsabilizar-se pelos prejuízos causados aos portadores por fraude; 

1.1.18 Parametrizar o cartão para ativação por produtos e serviços; 

1.1.19 O cartão deverá estar programado para ser ativado por produto ou serviço, permitindo parcelamento dos 

valores transacionados conforme definido pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.20 O cartão deverá possibilitar a segmentação de limites conforme regras de negócios estabelecidas pelo Sesi, 

permitindo pagamento via desconto em folha. 

 

1.1.21 Prazos - cartão: 
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1.1.21.1 Para os casos de migração de contratos vigentes, o prazo de entrega do novo cartão deverá ser de, no 

máximo, 15 (quinze) dias corridos, contados do fornecimento, por parte da INDÚSTRIA local ao 

CONTRATANTE SESI/PR, dos dados relativos aos portadores contemplados, não devendo ser interrompido 

nesse prazo o serviço do contrato e cartão vigentes, que permanecerão válidos enquanto não for 

desbloqueado o novo cartão; 

1.1.21.2 O prazo para entrega dos cartões para as novas adesões (1º lote) será de no máximo 30 dias corridos a 

partir do envio do Termo de adesão e da planilha de limites e inclusão, que serão entregues ao 

CONTRATANTE SESI/PR, responsável por essas entregas nas indústrias; 

1.1.21.3 O prazo de envio dos cartões solicitados a partir do segundo lote, ou seja, via plataforma web, será de no 

máximo 10 dias corridos no local de entrega a ser definido pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

 

1.1.22 Transações: 

1.1.22.1 Capturar as transações com o cartão, tanto financeiras como, utilizando dispositivos conhecidos como POS, 

TEFs e outros dispositivos/aplicativos, instalados nas unidades de serviços do CONTRATANTE SESI/PR e 

nos estabelecimentos credenciados. A transação deverá ser autorizada tanto online como off-line; 

1.1.22.2 Realizar a autorização das transações capturadas, fazendo as validações necessárias, em observância aos 

limites do cartão informado pela indústria a partir do limite previsto na lei 10.820/2003, bem como às regras 

de negócios definidas pelo CONTRATANTE SESI/PR e Indústria, submetendo-a a rotinas especializadas em 

detecção de fraudes; 

1.1.22.3 Segmentar a fatura mensal com cobrança de valores de acordo com o responsável pela despesa (indústria 

e/ou trabalhador). 

1.1.22.4 Fornecer relatórios com as informações oriundas das transações. 

1.1.23 Junto aos estabelecimentos Credenciados: 

1.1.23.1 Realizar os pagamentos junto aos estabelecimentos da sua rede credenciada; 

1.1.23.2 Disponibilizar rede credenciada para os usuários do Cartão Sesi Viva+, de abrangência estadual, de acordo 

com as necessidades do CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.23.3 Credenciar os estabelecimentos seguindo o Portfólio de serviços e produtos descrito neste Termo de 

Referência e políticas e diretrizes do CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.23.4 Justificar o não credenciamento dos estabelecimentos indicados pelo CONTRATANTE SESI/PR, de acordo 

com cronograma estabelecido em comum acordo para cada operação; 

1.1.23.5 Apresentar listagem dos seus estabelecimentos credenciados por segmento de atuação; 

1.1.23.6 O credenciamento terá abrangência estadual e deverá ser efetivado da seguinte forma: 

a) O credenciamento dos estabelecimentos DO CONTRATANTE SESI/PR deverá ocorrer no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a aprovação do plano de implantação previsto no item 

Implantação deste Termo; 

b) O credenciamento dos demais segmentos, previstos neste termo de referência, deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a aprovação do plano de implantação e das indicações do 

CONTRATANTE SESI/PR toda vez que houver necessidade de novos credenciamentos. 

 

1.1.24 Prazos para pagamentos: 
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1.1.24.1 Realizar os pagamentos para o CONTRATANTE SESI/PR referente a serviços sujeitos a pagamentos 

mensais, até o dia 10 do mês subsequente. 

 

1.1.25 Prazo para implantação: 

1.1.25.1 O prazo de implantação dos serviços de instalação das máquinas POS ou forma de captura de transações 

equivalente nos estabelecimentos do CONTRATANTE SESI/PR deverá ser de, no máximo, 15 (quinze) dias 

corridos, a partir da solicitação formal do CONTRATANTE SESI/PR. 

1.1.26 Disponibilizar um centro de atendimento telefônico com acesso através de ligações via 0800, Web e Correio 

Eletrônico que possibilitem a interação dos usuários do Cartão Sesi Viva+ com os profissionais treinados 

para consulta de saldo e informação de perda ou roubo do Cartão para bloqueio ou cancelamento. O Serviço 

de 0800 deve ser disponibilizado também para transações off-line. Estes serviços devem ter atendimento 

automatizado, funcionando 16 horas diárias, durante sete dias por semana. 

1.1.27 O canal de atendimento, descrito no item anterior, deve prover os seguintes serviços: 

1.1.27.1 Atendimento ao beneficiário do Cartão Sesi Viva+ em regime 16 horas x 7 dias por semana; 

1.1.27.2 Atendimento a reclamações de beneficiários, registro, e encaminhamento ao CONTRATANTE SESI/PR. 

1.1.27.3 Para suportar a operação da central de relacionamentos, o Contact Center deverá possuir uma série de 

características que permitem a segurança e performance necessárias no provimento dos serviços, conforme 

descrito abaixo: 

a) Software de Contact Center para execução das tarefas de relacionamento com emissão de relatórios 

estatísticos e gerenciais da função dos atendimentos; 

b) Central de Telefonia 0800 nacional disponível para celular e fixo; 

c) Gravação dos atendimentos telefônicos, tanto aspectos relacionados à conversa telefônica como todos 

os registros escritos feitos pelos atendentes, conforme definição do CONTRATANTE SESI/PR; 

d) Integração e compartilhamento dos dados de acordo com definições do CONTRATANTE SESI/PR; 

e) Possibilitar a criação de perfis de usuários que permitam o controle dos processos do sistema, datas e 

horários de entrada (log-on) e saída (log-off) no sistema; 

f) Todos os registros deverão ser mantidos por um período de tempo de 5 (cinco) anos, para auxiliar em 

investigações futuras e na monitoração do controle de acesso; 

g) Garantir a confidencialidade dos dados. 

1.1.28 Fornecer ao titular do Cartão Sesi Viva+ o “Guia do Portador” detalhado de fácil entendimento no formato 

para impressão, disponibilizado no site do Cartão Sesi Viva+ e um aplicativo para smartphone com sistema 

operacional em IOS, Android e/ou Windows com a identidade e/ou máscara do Cartão Sesi Viva+. 

1.1.29 Fornecer juntamente com o cartão a “Carta Berço” nos padrões definidos pelo CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.30 Atender as novas solicitações de funcionalidades do cartão de acordo com as diretrizes do CONTRATANTE 

SESI/PR. Para cada nova solicitação deverá ser feito um plano para validação, implementação e ativação 

das novas funcionalidades ou serviços a serem suportados pelo cartão; 

1.1.31 A prestação de serviços deverá abranger o estado do Paraná. 

 

1.1.32 Estrutura: 

1.1.32.1 Fornecer toda infraestrutura lógica e física para operação do Cartão Sesi Viva+; 
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1.1.32.2 Fornecer e instalar o POS, TEF e outros dispositivos/aplicativos sem ônus, para ser utilizado nas Unidades 

Operacionais do CONTRATANTE SESI/PR; 

1.1.32.3 Deverá operar com as adquirentes do mercado; 

1.1.32.4 Entregar envelope com a senha inicial juntamente com a da Carta Berço; 

1.1.32.5 A CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES é responsável pelos custos de confecção dos cartões (a 

primeira via de titulares e dependentes), do material informativo (guia do portador, aplicativo de smartphone e 

carta berço), e de envio às indústrias. 

 

1.1.33 Segurança: 

1.1.33.1 Responsabilizar-se pela segurança em todos os ciclos de operação, incluindo processos e rotinas de 

detecção de fraudes; 

1.1.33.2 Nas situações de perda, roubo ou danos em cartões pré-pago, o saldo existente será transferido 

automaticamente para o novo cartão; 

1.1.33.3 Nas situações de fraude os prejuízos causados ao portador do cartão serão de responsabilidade da 

CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES. 

 

I.II- Operadora de Planos Odontológicos: 

 

1.2.1 Disponibilizar representante e atendimento na praça de préstimos dos serviços de assistência odontológica 

para pronto atendimento. 

1.2.2 Cumprir o previsto e exigido pela Lei nº 8078 de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do 

consumidor, e normas estabelecidas pela ANS. 

1.2.3 Fornecer atendimento aos usuários nos consultórios dos prestadores de serviços, comprometendo-se ainda a 

fornecer o nome e endereço dos respectivos profissionais ao CONTRATANTE SESI/PR, com atualização 

mensal dos mesmos.  

1.2.4 Os honorários, os materiais, medicamentos e quaisquer outras despesas que eventualmente possam ocorrer 

com o tratamento odontológico do usuário, relativos aos serviços cobertos, serão custeados integralmente 

pela CONTRATADA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS ou seus credenciados.  

1.2.5 Os procedimentos protéticos (próteses fixas e/ou móveis) realizados pelo profissional credenciado / próprio 

deverão ter garantia de 1 (um) ano; demais procedimentos deverão ter garantia mínima de 6 (seis) meses. A 

contagem para os prazos de garantia dar-se-á a partir da data de sua conclusão, observando-se a natureza 

do procedimento odontológico e as circunstâncias em que o mesmo foi realizado.  

1.2.6 Permitir que o Cartão Sesi Viva+ possa ser utilizado mediante uso de senha pessoal ou outra medida de 

segurança ser disponibilizada pela CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES. 

1.2.7 Fornecer a cada usuário titular 1 (um) manual de orientação, impresso ou online, de todos os procedimentos 

inerentes à realização de consultas, exames de diagnóstico, tratamentos de urgência, reembolso e relação 

de credenciados. O material disponibilizado deverá contemplar a identidade visual do Cartão Sesi Viva+. 

1.2.8 Manter atualizada a relação dos prestadores de serviços, devendo as listagens com nome, endereço e 

telefone dos profissionais credenciados estarem disponíveis para consulta dos usuários. As alterações na 
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relação dos profissionais não devem prejudicar ou interromper qualquer tratamento que esteja em 

andamento. 

1.2.9 Negociar, conforme sugestão do CONTRATANTE SESI/PR, a possibilidade de inclusão (credenciamento ou 

contratação) de profissionais ou entidades de Assistência Odontológica, conforme diretrizes administrativas 

da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS.  

1.2.10 Comunicar ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+, executor do contrato, acerca da ocorrência de qualquer fato 

impeditivo à execução fiel do contrato.  

1.2.11 Comunicar por escrito ao Núcleo do Cartão Sesi Viva+ qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os 

esclarecimentos que julgar necessários. 

1.2.12 Incluir e excluir como usuários do Plano de Assistência Odontológica, conforme disciplinado em contrato, 

Edital e seus Anexos.  

1.2.13 Incluir os usuários do Cartão Sesi Viva+, de acordo com a planilha de inclusão fornecida pelo 

CONTRATANTE SESI/PR, em até 7 (sete) dias úteis. 

1.2.13.1 Na fase de implantação a integração com a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, no tocante à troca 

de informações, o CONTRATANTE SESI/PR  enviará a planilha de inclusão para a CONTRATADA 

OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. Neste caso, é de responsabilidade da CONTRATADA 

OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS a inclusão dos dados dos usuários em seus sistemas e 

disponibilização das informações para o CONTRATANTE SESI/PR, para as empresas clientes e aos 

usuários.; 

1.2.14 Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

1.2.15 Observar as determinações constantes da Súmula Normativa nº 10, de 30 de outubro de 2006, da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar, bem como das demais normas e entendimentos emanadas por tal órgão. 

1.2.16 Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades aos serviços acordados com o 

CONTRATANTE SESI/PR.  

1.2.17 Disponibilizar ao CONTRATANTE SESI/PR as informações sobre os usuários titulares e seus dependentes; 

 

1.2.18 Permitir auditoria da realização dos procedimentos realizados pelos prestadores de serviços. As auditorias 

poderão contemplar: 

1.2.18.1 Exame clínico inicial e/ou final, com prévia autorização por parte do paciente/usuário do Cartão Sesi Viva+. O 

exame clínico poderá ser realizado por dentista próprio, contratado ou credenciado do CONTRATANTE 

SESI/PR, designado para esta função. 

1.2.18.2 Levantamento de informações a respeito de todo o tratamento realizado ou a ser realizado ao paciente / 

usuário do Cartão Sesi Viva+, sejam essas informações disponibilizadas eletronicamente ou de modo físico, 

sendo esse último pela coleta e cópia de informações do prontuário clínico. 

1.2.18.3 Levantamento de exames complementares do paciente / usuário do Cartão Sesi Viva+, disponibilizados 

eletronicamente ou de modo físico, sendo esse último pela coleta e cópia de informações do prontuário 

clínico. Por exames complementares, entende-se: 

a) Imagens de radiografias intrabucais (periapicais, interproximais e/ou oclusais); 

b) Imagens de radiografias extrabucais (panorâmica, telerradiografia e/ou punho/mão); 
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c) Imagens de tomografia computadorizada de acordo com o tratamento; 

d) Outros tipos de exames de imagem que forem necessários para o tratamento; 

e) Laudos de exames de imagem; 

f) Laudos de exames laboratoriais, no caso de exames de citologia ou anatomopatológico; 

g) Exames laboratoriais, no caso de exames de sangue (hemograma, coagulograma, KPTT, TAP, 

glicemia, hemoglobina glicada, ureia, creatinina, TGO, TGP); 

h) Laudos de eletrocardiograma; 

 

1.2.19 Será de responsabilidade do prestador de serviço, independente da forma de contratação entre ele e a 

CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, pela segurança das informações e 

confirmação do usuário que está sendo atendido, ou seja, ele deverá identificar o usuário por meio do Cartão 

Sesi Viva+ e documento de identificação. 

1.2.20 Não poderá utilizar ou divulgar informações dos usuários do Cartão Sesi Viva+ ou das empresas clientes, 

excetuando-se aquelas necessárias para Troca de Informação de Saúde Suplementar determinada pela 

ANS; 

 

1.2.21 Todas as informações sobre os usuários do Cartão Sesi Viva+ serão de propriedade do CONTRATANTE 

SESI/PR, de forma que, em caso de extinção do contrato, independente das causas, o CONTRATANTE 

SESI/PR deverá receber da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS todos os 

arquivos com todas as orientações e rotinas para replicar em outro ambiente. 

1.2.21.1 O uso dessas informações será para o CONTRATANTE SESI/PR conhecer o perfil geral dos trabalhadores, 

para influenciar na mudança de hábito e estilo de vida, visando a melhoria da qualidade de vida e a promoção 

da saúde do trabalhador. As informações dos trabalhadores não serão analisadas isolada e individualmente. 

 

1.2.22 Disponibilizar ferramentas tecnológicas para atendimento ao usuário:  

1.2.22.1 Módulo de Gestão de Atendimento a Clientes (ferramenta e central telefônica típicas de SAC): Destinado à 

operacionalização dos serviços de atendimento (perfil “Atendimento”) aos usuários, que opere com 

transparência operacional em tempo real, e tenha as funcionalidades mínimas (perfil “Atendimento”), que 

deverá ser disponibilizado para acompanhamento da operação.  

1.2.22.2 Sistema de Telefonia: A CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS deverá apresentar 

estrutura de sistema de telefonia que permita a gestão de uma central de atendimentos com grande volume 

de ligações ativas e receptivas, demonstrando plataforma de tecnologia que faça todo o controle e integração 

com o sistema de telefonia, organizando fluxos, automatizando atendimentos, gravando e registrando 

atendimentos, controlando filas e gerando informações gerenciais para o controle da demanda de ligações. 

 

I.III- Serviço Social da Indústria – SESI – Departamento Regional do Paraná: 

 

1.3.1 Planejar campanhas estratégicas para a indústria, envolvendo a CONTRATADA OPERADORA DE 

CARTÕES, credenciados e regras específicas de negócio; 

1.3.2 Definir as diretrizes gerais do Cartão Sesi Viva+; 
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1.3.3 Submeter à CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES novos projetos e usos do cartão Sesi Viva+, 

participando do desenvolvimento e validação das novas funcionalidades; 

1.3.4 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES possa 

cumprir o que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

1.3.5 Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados, recebida da empresa 

cliente, para que a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES possa incluir os usuários do Cartão Sesi 

Viva+ em seu sistema; 

1.3.6 Atestar a execução dos serviços.  

1.3.7 Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das demais cláusulas do Edital, Termo de Referência e do 

Contrato.  

1.3.8 Notificar a CONTRATADA OPERADORA DE CARTÕES, por escrito, sobre as imperfeições, falhas, e/ou 

demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e Contrato e/ou nos 

materiais fornecidos, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para a correção do que for notificado.  

1.3.9 Manter sigilo das informações relativas à utilização dos cartões por parte dos usuários do Cartão Sesi Viva+, 

assim como da empresa cliente. 

1.3.10 Proporcionar as condições necessárias para que a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS possa cumprir o que estabelece o Edital, Termo de Referência e Contrato.  

1.3.11 Fornecer lista completa contendo os dados conforme planilha de inclusão de dados (ANEXO VI), recebida da 

empresa cliente, para que a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS possa incluir os 

usuários do Cartão Sesi Viva+ em seu sistema (item 15), caso não haja integração entre os sistemas; 

1.3.12 Atestar a execução dos serviços da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS. 

1.3.13 Promover o pagamento pela prestação do serviço da CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS 

ODONTOLÓGICOS conforme a execução, na dependência da apresentação da Nota Fiscal de Serviços.  

1.3.14 Notificar a CONTRATADA OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, por escrito, sobre as 

imperfeições, falhas, e/ou demais irregularidades constatadas na execução dos serviços previstos no Edital e 

Contrato e/ou nos materiais fornecidos, a fim de serem tomadas as providências cabíveis para a correção do 

que for notificado.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

Para a realização das atividades, os Participes se comprometem, no prazo máximo de 

30(trinta) dias, elaborar o Plano de Trabalho que definirá detalhadamente as contribuições e responsabilidades de 

cada um dos parceiros 

  

CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA                            

O presente instrumento tem duração de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, se assim for de interesse de todas as partes. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DISPOSIÇÕES GERAIS    



 

 

 
 

 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. LIC 2.0029/2019 

RETIFICAÇÃO I 
 

 

 
NJS 

CPL 

 

 

94 / 95 

I- O presente contrato, além de seu conteúdo específico, reger-se-á pelas disposições 

legais existentes, apropriadas à natureza jurídica do ora pactuado; 

II- As partes obrigam-se a dar mútuo destaque, as atividades objeto deste contrato, 

sempre que elas se referirem; 

 

III- Para a dirimência de qualquer dúvida acaso verificada na execução do presente 

instrumento, as partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - PR, com 

expressa e bilateral renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa vir a ser. 

 

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os 

partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente Instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos partícipes e 

duas testemunhas abaixo nomeadas e identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo ou fora 

dele. 

 

Curitiba, XX de XXXXX de 2019. 

 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

Superintendente do SESI/PR 

XXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXX 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

Testemunhas: 

 

Nome:  

CPF:  

 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO XII – MODELO DE PLANILHA DE INCLUSÃO DE DADOS 
 
 

 
 


