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A Federação das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP, Serviço Social da Indústria – SESI-PR, Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI-PR e o Instituto Evaldo Lodi – IEL-PR, todos do 

Departamento Regional do Paraná, adiante designados simplesmente SISTEMA FIEP, com sede na Avenida 

Cândido de Abreu, n° 200, Centro Cívico, Curitiba/PR, estão promovendo Licitação, modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo TÉCNICA E PREÇO, conforme seu Regulamento de Licitações e 

Contratos, devidamente publicado no D.O.U. de 16/09/1998, com as posteriores alterações publicadas em 

26/10/2001, 11/11/2002, 24/02/2006 e 01/07/2011, e com observância às condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos.  

 

1. OBJETO 

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

 

2. SESSÃO DE ABERTURA 

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

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

pública deste certame, coordenada pela Comissão de Licitações do SESI/SENAI. 

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 SISTEMA FIEP 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 
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exercício.  

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

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

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

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

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

simples, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI 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/SENAI, 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; 



 
 
 

 
Processo nº. 19447/19 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2.0212/2019 
 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

3 / 39

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

Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

União, por ela administrados, no âmbito de suas competências, conforme Portaria Conjunta 

RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014  e Portaria 358/2014 do Ministério da Fazenda. Esta 

Certidão compreende também as contribuições previdenciárias. 

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

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

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

proponente.   

  

5. PROPOSTA TÉCNICA 

5.1 O envelope contendo os documentos da proposta técnica deverá ser apresentado no local, dia e hora, 

indicados no item 1 do ANEXO II deste Edital, em envelope devidamente lacrado, contendo na parte frontal 

externa a seguinte inscrição (sugestão): 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 A Proposta Técnica deverá conter a descrição de todos os serviços especificados no ANEXO II do Edital, a 

serem prestados pela licitante a ser CONTRATADA. 

5.3 Especificação da Proposta Técnica com descrição detalhada das características, conforme exigido no 

ANEXO II.  

 

 

6. PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1 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. 03 – 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: 

 

6.2 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. 
 

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

embutidos os tributos municipais, estaduais e federais, taxas, emolumentos e demais encargos 

incidentes, inclusive a utilização de transporte(s)/frete(s) necessário(s) ao alcance da realização do objeto 

ENVELOPE Nº. 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
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: 
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do certame. 

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

sua apresentação. 

6.5 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 SISTEMA FIEP, disponível no site www.fiepr.org.br/licitacao/html, aceitando-

os de forma integral e irretratável. 

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

SESI/SENAI e por técnicos designados para tal fim. 

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

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

regular andamento do futuro contrato, e, ainda, as que apresentem valores unitários simbólicos ou 

irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexequíveis, de modo a evitar o “jogo de 

planilhas”.   

6.8 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.  

6.9 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valor superior ao máximo estipulado no ANEXO I 

deste edital, ou em qualquer um dos seus itens.  

 

 

7. PROCEDIMENTOS DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

7.1 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/SENAI, 

assim como os envelopes de N° 02 – PROPOSTA TÉCNICA, das empresas habilitadas e posteriormente 

serão examinados os documentos dos envelopes de N° 03 – PROPOSTA COMERCIAL, das empresas 

classificadas tecnicamente. 

7.2 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. 

7.3 Às empresas inabilitadas, poderão ser devolvidos os envelopes de Nº 02 – PROPOSTA TÉCNICA e Nº 

03 – PROPOSTA COMERCIAL, fechados, mediante assinatura de protocolo de recebimento. 

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

7.5 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. 

7.6 Com base no Art. 16, do Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SESI/SENAI, será 

facultado à Comissão de Licitações inverter o procedimento, abrindo primeiramente os envelopes de N° 

03, 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, bem como, só então abrindo os envelopes de N° 03, contendo os 

DOCUMENTOS DE PROPOSTA TÉCNICA, iniciando com o do proponente classificado/habilitados em 

primeiro lugar, e assim sucessivamente, se necessário. 

 

 

8. IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

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

de abertura (consideradas horas úteis das 08hs às 18hs, de segundas-feiras a sextas-feiras), qualquer 

pessoa, através de correspondência endereçada à Comissão de Licitações do SESI/SENAI, fax ou e-mail 

constantes no ANEXO II, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o presente edital. 

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

certame. 

8.3 Poderá à Comissão de Licitações do SESI/SENAI decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de seu recebimento.  

8.4  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. 

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

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

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

julgamento estipulado no ANEXO II. 

9.2 A Comissão de Licitações do SESI/SENAI, a qualquer tempo e a seu critério, poderá efetuar diligências, 

solicitando das proponentes, esclarecimentos e/ou informações complementares, apresentação de 

portfolios, prospectos, amostras, etc., dos serviços cotado(s) para melhor avaliação ou teste, antes da 

definição do julgamento deste certame. 

9.3 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/SENAI procederá ao sorteio da proposta vencedora, a ser realizado durante a sessão 

pública. 

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

9.5 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 SISTEMA FIEP e nem firam os direitos dos demais proponentes. 

 

10. RECURSOS 

10.1 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 SISTEMA FIEP. 

10.2 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/SENAI, que os submeterá à análise da Autoridade Competente. 

10.3 Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

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

interposição, por autoridade competente. 

10.5 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. 

 

 

11. ADJUDICAÇÃO 

11.1 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. 

 

 

12. PAGAMENTO 

12.1 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 SISTEMA FIEP. 

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

decorrentes deste certame, com instituições financeiras ou factorings. 

12.3 O faturamento deverá ser feito para a entidade correspondente do SISTEMA FIEP, conforme dados 

constantes do ANEXO II. 

12.4 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. 

 

13. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

 

14. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

14.1 O SISTEMA FIEP formalizará a contratação por meio de instrumento hábil informado no ANEXO II. 

14.2 A recusa da Empresa em assinar o instrumento de contratação, ou o não aceitáa-lo, dentro de 02 (dois) 
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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. 

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

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

licitatório ou a empresa proibida de contratar com o SISTEMA FIEP. 

 

15. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

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

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

concedidos aditivos contratuais.  

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

conhecidos pela CONTRATADA e pelo CONTRATANTE no momento da publicação do Edital, desde de 

que devidamente fundamentado e aceito pelo SISTEMA FIEP, em parecer fundamentado, atendendo, 

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

obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até 

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

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

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

Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

16. RESCISÃO CONTRATUAL 

16.1 O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SISTEMA FIEP, 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 SISTEMA FIEP 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 SISTEMA FIEP; 

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

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização do SISTEMA FIEP;  

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. 

16.2 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 
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rescisão. 

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

publicado no site do SISTEMA FIEP 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. 

 
 

17. SANÇÕES E PENALIDADES 

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

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

com o SISTEMA FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

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

atendimento as solicitações da fiscalização do SISTEMA FIEP e nos casos de infrações de menor 

gravidade; 

17.3 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 SISTEMA FIEP, 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 SISTEMA FIEP, 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 SISTEMA FIEP, 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. 

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

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

a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra rescisão 

contratual, a critério do SISTEMA FIEP. 

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

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

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

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

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

situação, o CONTRATANTE poderá convocar outro fornecedor para execução do contrato, nos termos do 

Regulamento de Licitações e Contratos publicado no site do SISTEMA FIEP. 

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

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

 

18. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

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

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

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS  

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

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

das penalidades previstas no item 16, deste Edital. 

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

sujeitas às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira. 

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

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

SISTEMA FIEP a responsabilidade pela não observância deste dispositivo. 

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

estabelecidas, o SISTEMA FIEP 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 SISTEMA FIEP. 

19.5 Fica assegurado ao SISTEMA FIEP 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 SISTEMA FIEP, 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. 

19.6 É facultado, a Comissão de Licitações do SESI/SENAI ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da 

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

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

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

SISTEMA FIEP, durante a(s) prestação(ões) do(s) serviço(s) contratados, reparando-os às suas custas, 

não lhe cabendo nenhuma indenização por parte do SISTEMA FIEP. 

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

cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos acréscimos de valores nos 

contratos a qualquer título. 

19.9 A proponente vencedora obriga-se a substituir 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 SISTEMA 

FIEP. 

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

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

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

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

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

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

item.  

19.13 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 SISTEMA FIEP poderá 

providenciar a sua destruição. 

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

Edital. 

 
 

20. FORO 

20.1 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, 05 de novembro de 2019. 

 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

SISTEMA FIEP 
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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONDUÇÃO DE PROCESSO 
DE OUTPLACEMENT INDIVIDUAL E COLETIVO 

 

LOTE ÚNICO – PREÇO MÁXIMO TOTAL R$ 37.965,00 

 
ITEM 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
HORAS 

MÍNIMAS 
PREVISTAS 

PREÇO 
MÁXIMO 

UNITARIO 

01 
Planejamento e Suporte no processo de desligamento sob demanda – 
individual  

02 Horas R$ 800,00 

02 
Realização do Processo de Outplacement – Programa 03 meses – 
Individual 

09 horas R$ 7.165,00 

03 
Realização do Processo de Outplacement – Programa 06 meses - 
Individual 

18 horas R$ 12.100,00 

04 
Planejamento e suporte no processo de desligamento sob demanda - 
coletivo 

03 horas R$ 1.450,00 

05 
Realização do Processo de Outplacement – Programa 03 meses - 
coletivo 

09 horas R$ 16.450,00 

Utilizar apenas duas casas decimais para centavos. 

 
 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

1. OBSERVAÇÕES: 
1.1. As contratações serão realizadas sob demanda e mediante disponibilidade orçamentária. O valor anual 
estimado para este item é de R$ 299.670,00 (duzentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta reais) o 
qual constitui-se em previsão e está sujeita a disponibilidade orçamentária. 
1.2. A abrangência de atendimento dos serviços desse edital para todo Estado do Paraná. 
1.3. Todos os materiais produzidos pela CONTRATADA exclusivamente para o Sistema FIEP serão de 
propriedade do Sistema FIEP e deverão ser disponibilizados em sua totalidade; 
1.4. Todos os materiais produzidos por meio do uso da ferramenta de autoria pelo Sistema FIEP, clientes e 
parceiros, serão de propriedade do Sistema FIEP e deverão ser disponibilizados em sua totalidade; 
1.5. Para o programa deverá considerar a quantidade mínima de horas informado nesse edital. Caso o 
assessorado tenha interesse em acrescentar mais horas no programa será de responsabilidade do mesmo. 

 
2. OBJETO 
2.1. O Sistema FIEP é uma entre as 27 federações de indústrias presentes no Brasil, ligadas a CNI 
(Confederação Nacional da Indústria), composta pela Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), Sesi 
(Serviço Social da Indústria), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IEL (Instituto Euvaldo Lodi). 
Somos um grupo com cerca de 4.000 colaboradores nas quatro instituições que formam o Sistema Fiep (Fiep, 
Sesi, Senai e IEL) distribuídos geograficamente em mais de 70 unidades operacionais no Paraná, trabalhando de 
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forma integrada com foco no desenvolvimento industrial e sua representatividade, promovendo o crescimento 
sustentável, a educação, e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
2.2. O Outplacement visa assessorar, orientar e apoiar o profissional desligado por iniciativa da empresa, na 
procura por um novo trabalho, no desejo de empreender ou no encaminhamento para aposentadoria. Com o 
processo de Outplacement o Sistema Fiep:     
2.3. Promoverá o cuidado e respeito com o Executivo dispensado, garantindo qualidade do clima corporativo e 

fortalecendo a imagem institucional do Sistema Fiep. 
2.4. Representará para o Executivo desligado por iniciativa do Sistema Fiep, um importante diferencial 

competitivo, para que ele reflita sobre sua trajetória profissional. 
2.5. Facilitará o processo demissional de Executivo do Sistema Fiep, de uma forma estruturada, apoiando a 

continuidade da carreira do Executivo em outra empresa, como empreendedor ou preparação para 
aposentadoria, com atendimento individual e Coletivo.  
 
2.6. A presente licitação tem por objetivo possibilitar a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

PROCESSO DE OUTPLACEMENT INDIVIDUAL e COLETIVO para Líderes desligados, do Sistema Fiep. 
2.7. Poderão passar por processo de Outplacement os líderes do Sistema Fiep e o escopo da licitação abrange 

os seguintes cargos:  

 

Cargo  

Superintendentes 

Gerentes Executivos 

Gerentes 

Coordenadores 

 
 
 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1. Compreende os itens 01, 02 e 03 – os serviços de outplacement individual para atendimento aos 
superintendentes, gerentes executivos, gerentes e coordenadores pelo período de 3 (três) meses. 

 
 

3.2. Item 1 – Desligamento  
3.2.1. Compreende a etapa inicial do projeto onde o Sistema Fiep realizará o desligamento do líder e havendo 
necessidade, a consultoria de outplacement poderá acompanhar esta etapa. Dentre as ações dessa etapa, 
temos:  
a) Reunião de alinhamento, caso seja necessário que a consultoria de outplacement acompanhe o 
desligamento do profissional junto ao Sistema Fiep.  
b) Será agendado pela Contratante data e horário do desligamento do assessorado. 
c) Acompanhamento durante o desligamento ou logo após para apresentação da consultoria e programa de 
outplacement. 
d) Este processo será conduzido presencialmente para a cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Para as 
demais cidades do Estado do Paraná poderá ser presencial ou online, a critério da contratante. 

 

3.3.    Item 02 – Realização do Processo de Outplacement  
3.3.1. O serviço de Outplacement individual compreenderá em um programa de 3 (três) meses, com previsão de 
no mínimo 9 (nove) horas, conforme detalhado nas seguintes etapas: 

 
3.4. Etapa Entrevista Exploratória 
3.4.1.1. É o início do trabalho da consultoria de outplacement com o assessorado, sendo realizada uma 

entrevista exploratória para compreensão do histórico profissional, seguindo as etapas abaixo: 
a) Boas vindas e explanação do serviço de outplacement ao assessorado. 
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b) Na entrevista exploratória, a consultoria de outplacement deve buscar o máximo de informações do                          
histórico profissional e objetivos futuros do assessorado, para um documento de registro. 
c) Este processo pode ser conduzido presencialmente ou online, a critério da contratante. 

 
3.4.2. Etapa Avaliação do perfil  
3.4.2.1. Através da realização do Assessment, cujo objetivo é realizar da Avaliação de Perfil do assessorado, 
identificando pontos fortes e de desenvolvimento, bem como valores de carreira a serem trabalhados durante o 
processo de outplacement. Temos as seguintes ações:  
a) Aplicação de ferramenta para análise de perfil (DISC, MBTI, Quantum, PDA), que poderá ser aplicada 
presencialmente ou online. 
b) Elaboração de relatório de perfil profissional realizado pela consultoria de outplacement, baseado na 
ferramenta e aliado ao material colhido do assessorado durante a Entrevista Exploratória, do item 5.2. 
c) Este processo pode ser conduzido presencialmente ou online, a critério da contratante. 

 
3.4.3. Etapa Devolutiva 
3.4.3.1. A devolutiva para o assessorado trará maior clareza de seu perfil e carreira profissional, trazendo pontos 
fortes e características de desenvolvimento, baseando-se no relatório da ferramenta de avaliação do perfil, bem 
como através de percepções identificadas pela contratada durante a Entrevista Exploratória. Conta com as 
seguintes etapas: 
a) A contratada dará a devolutiva individualmente ao assessorado presencialmente ou online, a critério da 
contratante. 
b) A contratada realizará questionamentos ao assessorado para que iniciem a elaboração da modalidade a ser 
trabalhada (recolocação, desejo de empreender ou encaminhamento para aposentadoria. 

 
3.4.4. Etapa – Plano de Ação  
3.4.4.1. Esta etapa visa que o assessorado defina a modalidade a ser trabalhada em seu processo de 
outplacement (recolocação, desejo de empreender ou encaminhamento para aposentadoria). Apresenta as 
seguintes etapas: 
A definição para a modalidade será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) O assessorado terá seu processo personalizado a partir deste momento com a escolha da modalidade. 
c) A contratada definirá os próximos passos e ações a partir desta definição. 

 
3.4.5. Etapa – Simulação de Entrevista  
3.4.5.1. A entrevista simulada será realizada apenas com o assessorado que definir recolocação no mercado de 
trabalho, com objetivo de preparação do profissional para futuras entrevistas de forma assertiva, focando nos 
pontos positivos da entrevista e tendo o feedback e apoio da contratada em pontos que pode melhorar.   
a) Está etapa será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) O assessorado terá sua entrevista filmada, para que o feedback ocorra com exemplos praticados durante a 
gravação da entrevista. 

 
3.4.6. Etapa - Palestras, Workshops ou conteúdo online para as três modalidades  
3.4.6.1. Esta etapa contempla a participação do assessorado em palestras, workshops ou materiais adicionais 
na modalidade definida por ele. 
a) Está etapa será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) A contratada deve enviar o cronograma dos eventos e conteúdo para o assessorado. Caso o evento não seja 
organizado pela Contratada e tenha custos envolvidos, será responsabilidade do assessorado o pagamento do 
mesmo. 

 
3.4.7. Etapa – Encontros Periódicos  
3.4.7.1. Os encontros periódicos deverão ser semanais ou quinzenais, totalizando 4 encontros de 1 hora cada. 
com atendimento individualizado com foco no acompanhamento do plano de ação. Devem ser considerados as 
seguintes etapas: 
a) Os encontros podem ser presenciais ou online, a critério da contratante. 
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b) Para o assessorado que definir pela modalidade de recolocação, deve passar por: Avaliação de 
planejamento de carreira, através de ferramentas SWOT, CANVAS, Roda da Vida, etc, com devolutiva da 
avaliação e orientação sobre carreira, networking, elaboração de currículo, simulação de entrevista. 
c) Para o assessorado que definir pela modalidade de empreender, deve passar por: Avaliação de 
modelagem de negócio, através de Ferramentas Business Model, etc., receber devolutiva da avaliação, 
aconselhamento de melhores negócios, análise de Mercado, tendências e direcionamento de instituições 
específicas para empreendedorismo. 
d) Para o assessorado que definir pela modalidade de aposentadoria deve passar por: orientação sobre 
aposentadoria, auxílio na programação financeira. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ITEM 03 
4.1.1. Compreende o item 3 – os serviços de outplacement individual para atendimento aos 
superintendentes, gerentes executivos, gerentes e coordenadores pelo programa no período de 6 (seis) 
meses, com previsão de no mínimo 18 (dezoito) horas, conforme detalhado nas seguintes etapas: 

 
4.1.2. Para o programa de outplacement individual, a Contratada deverá dar garantia de reposição ao 
assessorado de 3 (três) meses no caso de recolocação e desligamento do profissional. 

 
4.1.3. Item 01 – Desligamento  
4.1.3.1. Para alguns programas será considerado como início do projeto, a realização do desligamento do 
líder, onde havendo necessidade, a consultoria de outplacement participará do processo desligamento. 
Dentre as ações dessa etapa, temos:  

 
a) Reunião de alinhamento, caso seja necessário que a consultoria de outplacement acompanhe o 
desligamento do profissional junto ao Sistema Fiep. 
b) Será agendado pela Contratante data e horário do desligamento do assessorado. 
c) Acompanhamento durante o desligamento ou logo após desligamento para apresentação da consultoria e 
programa de outplacement. 
d) Este processo será conduzido presencialmente para a cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Para as 
demais cidades do Estado do Paraná poderá ser presencial ou online, a critério da contratante. 

 
 

4.1.4. Item 03 – Realização do Processo de Outplacement  
4.1.4.1. O serviço de Outplacement individual compreenderá as seguintes etapas:  

 
4.1.4.2.    Etapa Entrevista Exploratória 
4.1.4.2.1. É o início do trabalho da consultoria de outplacement com o assessorado, sendo realizada uma 
entrevista exploratória para compreensão do histórico profissional, seguindo as etapas abaixo: 
a)  Boas vindas e explanação do serviço de outplacement ao assessorado. 
b) Na entrevista exploratória, a consultoria de outplacement deve buscar o máximo de informações do                          
histórico profissional e objetivos futuros do assessorado, para um documento de registro. 
c) Este processo pode ser conduzido presencialmente ou online, a critério da contratante. 

 

 
4.1.4.3. Etapa Avaliação do perfil  
4.1.4.3.1. Através da realização do Assessment, cujo objetivo é realizar a Avaliação de Perfil do 
assessorado, identificando pontos fortes e de desenvolvimento, bem como valores de carreira a serem 
trabalhados durante o processo de outplacement. Temos as seguintes ações:  
a) Aplicação de ferramenta para análise de perfil (DISC, MBTI, Quantum, PDA), que poderá ser aplicada 
presencialmente ou online. 
b) Elaboração de relatório de perfil profissional realizado pela consultoria de outplacement, baseado na 
ferramenta e aliado ao material colhido do assessorado durante a Entrevista Exploratória, do item 3.4.4.2.1. 
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4.1.4.4.    Etapa Devolutiva  
4.1.4.4.1. A devolutiva para o assessorado trará maior clareza de seu perfil e carreira profissional, trazendo 
pontos fortes e características de desenvolvimento, baseando-se no relatório da ferramenta de avaliação do 
perfil, bem como através de percepções identificadas pela contratada durante a Entrevista Exploratória. 
Conta com as seguintes etapas: 
a) A contratada dará a devolutiva individualmente ao assessorado presencialmente ou online, a critério da 
contratante. 
b) A contratada realizará questionamentos ao assessorado para que iniciem a elaboração da                                
modalidade a ser trabalhada (recolocação, desejo de empreender ou encaminhamento para aposentadoria. 

 
 

4.1.4.5. Etapa – Plano de Ação  
4.1.4.5.1. Esta etapa visa que o assessorado defina a modalidade a ser trabalhada em seu processo de 
outplacement (recolocação, desejo de empreender ou encaminhamento para aposentadoria). Apresenta as 
seguintes etapas: 
a) A definição para a modalidade será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) O assessorado terá seu processo personalizado a partir deste momento com a escolha da modalidade. 
c) A contratada definirá os próximos passos e ações a partir desta definição. 

 
4.1.4.6. Etapa – Simulação de Entrevista  
4.1.4.6.1. A entrevista simulada será realizada apenas com o assessorado que definir recolocação no 
mercado de trabalho, com objetivo de preparação do profissional para futuras entrevistas de forma assertiva, 
focando nos pontos positivos da entrevista e tendo o feedback e apoio da contratada em pontos que pode 
melhorar.   
a) Está etapa será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) O assessorado terá sua entrevista filmada, para que o feedback ocorra com exemplos praticados durante 
a gravação da entrevista. 

 
4.1.4.7. Etapa - Palestras, Workshops ou conteúdo online para as três modalidades  
4.1.4.7.1. Esta etapa contempla a participação do assessorado com palestras, workshops ou materiais 
adicionais na modalidade definida por ele. 
a) Está etapa será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) A contratada deve enviar o cronograma dos eventos e conteúdo para o assessorado.  
c) Caso o evento não seja organizado pela Contratada e tenha custos envolvidos, será responsabilidade do 
assessorado o pagamento do mesmo. 

 
4.1.4.8. Etapa – Encontros Periódicos  
4.1.4.8.1. Os Encontros periódicos devem ser semanais ou quinzenais, totalizando 6 encontros de 1 hora 
cada, com atendimento individualizado com foco no acompanhamento do plano de ação. Devem ser 
considerados as seguintes etapas: 
a) Os encontros podem ser presenciais ou online, a critério da contratante. 
b) Para o assessorado que definir pela modalidade de recolocação, deve passar por: Avaliação de 
planejamento de carreira, através de ferramentas SWOT, CANVAS, Roda da Vida, etc., com devolutiva da 
avaliação e orientação sobre carreira, networking, elaboração de currículo, simulação de entrevista. 
c) Para o assessorado que definir pela modalidade de empreender, deve passar por: Avaliação de 
modelagem de negócio, através de ferramenta Business Model, etc., devem receber devolutiva da avaliação 
e receber aconselhamento de melhores negócios, análise de Mercado, tendências e direcionamento de 
instituições específicas para empreendedorismo. 
d) Para o assessorado que definir pela modalidade de aposentadoria deve passar por: orientação sobre 
aposentadoria, auxílio na programação financeira. 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – ITENS 04 E 05 
4.1.5. Compreende os itens 04 e 05 – os serviços de outplacement em coletivo para atendimento aos 
superintendentes, gerentes executivos, gerentes e coordenadores, pelo programa no período de 3 (seis) 
meses, com previsão de no mínimo 9 (nove) horas, conforme detalhado nas seguintes etapas: 

 
4.2.1 Item 04 - Desligamento  
4.2.1.1 Compreende a etapa inicial do projeto onde o Sistema Fiep realizará o desligamento dos líderes e 
havendo necessidade, a consultoria de outplacement poderá acompanhar esta etapa. Dentre as ações dessa 
etapa, temos:  
a) Reunião de alinhamento, caso seja necessário que a consultoria de outplacement acompanhe os 
desligamentos dos profissionais junto ao Sistema Fiep. 
b) Será agendado pela Contratante data e horário do desligamento do assessorado. 
c) Acompanhamento durante os desligamentos ou logo após desligamentos para apresentação da consultoria 
e programa de outplacement. 
d) Este processo será conduzido presencialmente para a cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Para as 
demais cidades do Estado do Paraná poderá ser presencial ou online, a critério da contratante. 

 

4.2.2 Item 5 – Realização do Processo de Outplacement Coletivo 
4.2.2.1 O serviço de Outplacement coletivo compreenderá as seguintes etapas: 

 
4.2.3 Etapa - Workshop coletivo para apresentação e definição da modalidade 
4.2.3.1.É o início do trabalho da consultoria de outplacement com os assessorados, sendo realizado o 
momento de boas-vindas e elaboração de plano de ação para definição com os assessorados as 
modalidades (recolocação, desejo de empreender ou encaminhamento para aposentadoria), para que cada 
profissional defina a modalidade de seu interesse. Apresenta as seguintes etapas: 
a) Apresentação das modalidades serão informadas em encontro presencial ou online, a critério da 
contratante. 
b) Os assessorados terão suas atividades coletivas definidas a partir deste momento com a escolha da 
modalidade. 
c) A contratada definirá os próximos passos e ações a partir desta definição. 

 
4.2.4 Etapa – Palestras, Workshops ou conteúdo online para as três modalidades  
4.2.4.1 Esta etapa contempla a participação dos assessorados com palestras, workshops ou materiais 
adicionais na modalidade definida por ele. 
a) Está etapa será realizada em encontro presencial ou online, a critério da contratante. 
b) A contratada deve enviar o cronograma dos eventos e conteúdo para o assessorado. Caso o evento não 
seja organizado pela Contratada e tenha custos envolvidos, será de responsabilidade dos assessorados o 
pagamento do mesmo. 

 

 
4.2.5 Etapa - Encontros periódicos  
4.2.5.1 Os Encontros periódicos coletivos devem ser semanais ou quinzenais, totalizando 4 encontros de 1 
hora cada, com foco no acompanhamento do plano de ação. Devem ser considerados as seguintes etapas: 
a) Os encontros podem ser presenciais ou online, a critério da contratante. 
b) Para os assessorados que definirem pela modalidade de recolocação, devem receber orientação sobre 
carreira, networking, elaboração de currículo, simulação de entrevista. 
c) Para os assessorados que definirem pela modalidade de empreendedorismo, devem receber 
aconselhamento de melhores negócios, análise de Mercado, tendências e direcionamento de instituições 
específicas para empreendedorismo. 
d) Para o assessorado que definir pela modalidade de aposentadoria deve passar por: orientação sobre 
aposentadoria, auxílio na programação financeira. 
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5. Para TODOS OS ITENS a contratada será responsável por:  
5.1. Disponibilizar aos assessorados um documento, informando contatos e os acessos às ferramentas/ 
instrumentos de mapeamento de perfil; 
5.2. Orientar os assessorados sobre como acessar e responder as ferramentas on-line;  
5.3. Enviar os links de acesso às ferramentas/instrumentos;  
5.4. Produzir e enviar os formulários de auto avaliação;  
5.5. Receber as informações, gerar e analisar os resultados, preparar os relatórios das ferramentas; 
5.6. Verificar a assiduidade dos assessorados e cobrar a participação; 
5.7. Agendar horários com os assessorados para todas as etapas;  
5.8. Analisar os resultados das ferramentas, entrevistas e demais instrumentos utilizados na avaliação; 
5.9. Elaborar os relatórios e recomendações de desenvolvimento com base nos resultados do conjunto de 
instrumentos aplicados;  
5.10. Preparar o documento com o compilado dos resultados, análise do consultor e recomendações de 
desenvolvimento para entrega ao assessorado e ao RH; 
5.11. Informar o RH sempre que tiver dificuldades de agenda e retorno dos assessorados; 
5.12. A alocação dos profissionais poderá ocorrer nas dependências da Contratada ou da Contratante, 
dependendo da necessidade do projeto e do suporte. Nas ocasiões em que seja necessária a prestação dos 
serviços na sede da Contratante, todas as despesas de deslocamento, hospedagem, alimentação serão por 
conta da Contratada considerando a cidade de Curitiba e/ou Região Metropolitana. 
5.13. As despesas com deslocamento, hospedagem, alimentação decorrentes da prestação dos serviços em 
outras cidades do Estado do Paraná, desconsiderando Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, serão 
analisadas e acordadas por ambas as partes, atrelado as normas internas vigente do Sistema Fiep. 
5.14. Enviar mensalmente relatório de resultado do assessorado, para acompanhamento do RH; 

 
6. Para TODOS OS ITENS os assessorados serão responsáveis por: 
6.1. Acessar, preencher e responder as ferramentas/ instrumentos de avaliações de perfil de forma online; 
6.2. Preparar e entregar os exercícios, formulários e apresentações solicitados dentro dos prazos estabelecidos; 
6.3. Responder os convites de participação; 
6.4. Comparecer nos encontros com a contratada, workshops e reuniões em geral, conforme data e horário 

combinados com a contratada. 

 

7. Para TODOS OS ITENS - Horas de Consultoria  
7.1. A Contratada deverá prever horas para realização de reuniões de alinhamento, reuniões de apresentações 

executivas e de resultados e que fazem parte das demais etapas já detalhadas nos itens anteriores.  
7.2. A Contratada deverá considerar as reuniões presenciais em Curitiba e/ou Região Metropolitana de Curitiba, 
em caso de atendimento para outras cidades do Estado do Paraná deverá ser apresentado os custos de 
deslocamento, hospedagem, alimentação para a execução dos serviços na qual serão analisados pela 
Contratante e acordados em ambas as partes. 

 
8. Para TODOS OS ITENS -  Preços 

8.1. Na tabela de preços, a contratada deverá considerar nas avaliações um conjunto de pelo menos quatro 
ferramentas. Sendo aceitas as seguintes ferramentas: 

DISC Standard 
Disc  
MBTI I 
MBTI II 
PDA  
Âncoras de Carreira 
OPQ 32 
Entrevista por Competência presencial ou via Skype; 
Self presentation 
Case organizacional 
Auto avaliação 
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Avalição de Valores  
Insights 
Learning Agility 

 

8.2. O RH do Sistema Fiep poderá alterar as ferramentas de acordo com as necessidades do momento, mas 
estas serão validadas com a contratada e deverão ser similares as aqui apresentadas.   
8.3. O objetivo do detalhamento de preços é para que o Sistema Fiep possa decidir no momento da eventual 

contratação quais ferramentas são mais adequadas naquele contexto.   

 
 

9. CRONOGRAMA  - Para TODOS OS ITENS 
O planejamento e cronograma inicial de Outplacement serão estabelecidos entre contratada e contratante de 
acordo com a contratação de cada demanda. 

 
10. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL  
10.1. A contratada deverá apresentar a proposta técnica e comercial as seguintes informações: 
a) Descrever todas as etapas da Descrição dos Serviços e relacionando as ferramentas que está apta a utilizar 

no Outplacement e sua proposta de metodologia. 
b) Na etapa de entrevista exploratória, a contratada precisa prever o serviço de agenda e gestão dessa agenda 

que será responsabilidade da contratada, portanto prever um recurso para essa realização. 
c) Nos valores dos serviços os custos com deslocamentos, hospedagens e alimentação dos consultores 

precisam estar contemplados para atendimento em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, em caso de 
atendimento presencial para as demais cidades do Estado do Paraná deverá ser apresentado os custos para 
a execução dos serviços na qual serão analisados pela Contratante e acordados em ambas as partes. 

d) A precificação dos serviços apresentados deve estar com os valores de recolhimento dos impostos inclusos. 

 

11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
11.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE convocará a reunião inicial para alinhamento de 
expectativas contratuais, a ser realizada no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de assinatura 
do contrato. A reunião deverá contar com a participação, no mínimo: do gestor técnico do contrato e do gestor 
administrativo do contrato designados pela CONTRATANTE, do representante legal da CONTRATADA, do 
preposto da CONTRATADA e do gerente de contrato da CONTRATADA, caso estes papeis não sejam 
acumulados pelo preposto. À pauta da reunião inicial do contrato deverá contemplar, no mínimo, os seguintes 
pontos:  
a) Apresentação dos participantes; 
b) Esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gerenciamento do contrato; 
c) Indicação da equipe que participará do projeto e apresentação dos documentos comprobatórios da 
qualificação profissional dos elementos da equipe do projeto que porventura não tenham sido apresentados no 
item – Requisitos Complementares da Proposta Técnica – Item 3 – Anexo Anexo II. 
d) A empresa contratada deverá entregar os serviços conforme estabelecidos neste edital e no prazo 
definidos pela CONTRATANTE. 
e) Todo o serviço a ser entregue pela empresa contratada deverá ser quantificado e demandado 
previamente aprovado pela CONTRATANTE. 
f) Quando se tratar de um serviço subdivisível, serão emitidas tantas autorizações de serviço quantas forem 
as possíveis divisões. No caso de projetos demandados pela CONTRATANTE que necessitem ser executados 
simultaneamente, cabe à CONTRATADA designar profissionais ou equipes distintas capazes de desenvolver em 
paralelo, ambas as atividades, sem que o cronograma de nenhum dos projetos seja impactado. 
g) É de responsabilidade da CONTRATADA alertar a CONTRATANTE sobre mudanças no escopo já 
aprovado e em execução. Tal apontamento será objeto de verificação e aprovação pela CONTRATANTE, 
segundo o escopo da mudança e o fluxo de aprovação de um Pedido de Compra. Caso a CONTRATANTE 
constate que a mudança foi decorrente de um aumento de escopo demandado pela área de negócio e esta for 
considerada viável, a ocorrência de mudança será realizada sem prejuízo para a empresa contratada, que 
informará a CONTRATANTE, a quantidade de horas adicionais necessárias à conclusão da demanda e o 
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impacto da alteração no prazo de entrega. Cabe ao CONTRATANTE a decisão de autorizar a alteração 
solicitada ou reorganizar as prioridades de entrega. Um novo Pedido de Compra deverá ser aberto contemplando 
a alteração do escopo e os novos custos, caso necessário. 
h) Após a recepção do Pedido de Compra com projeto definido, a empresa contratada terá até 05 (cinco) 
dias úteis para iniciar a execução do serviço. 
i) O prazo para a entrega do serviço contratado deverá respeitar o prazo estipulado no cronograma do 
projeto conforme respectivo Pedido de Compra aprovado. 
j) O Pedido de Compra consiste em formulário eletrônico emitido pela Gerência Corporativa de Tecnologia e 
Gestão da Informação, via Sistema de Compras do Sistema FIEP, cujo acesso será dado ao vencedor do 
certame, que autoriza o fornecedor a iniciar às atividades para um determinado serviço. No Pedido de Compra 
(PED) consta a quantidade e valor total aprovado para o projeto de acordo com a análise realizada previamente. 
k) Todos os profissionais alocados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços, objeto deste edital, 
deverão manter vínculo profissional com a CONTRATADA, quer seja na modalidade regida pela CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho), ou contrato de prestação de serviço, ou Contrato Social, devidamente 
registrado no órgão competente, na hipótese de o técnico pertencer ao quadro societário da empresa 
l) Cabe à CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas 
na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus especialistas e funcionários, no 
desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências da CONTRATANTE. 
m) Atividades específicas que exigirem interação presencial com as áreas demandantes ou áreas de negócio 
da CONTRATANTE, deverão ocorrer nas dependências da CONTRATANTE, ou local indicado pela 
CONTRATANTE. 
n) O valor das despesas com deslocamentos, hospedagens e alimentação dos consultores precisam estar 
contemplados para atendimento em Curitiba e Região Metropolitana de Curitiba, em caso de atendimento 
presencial para as demais cidades do Estado do Paraná deverá ser apresentado os custos para a execução dos 
serviços na qual serão analisados pela Contratante e acordados em ambas as partes. Os recursos de hardware 
e software, necessários à execução das atividades, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.  
o) Quando da contratação, a proponente vencedora deverá indicar um representante técnico, o qual deverá 
ter conhecimento do objeto licitado, comprovado por meio de declaração emitida pela proponente. O profissional 
indicado deverá apresentar comprovação de vínculo empregatício com a proponente pelo contrato de trabalho 
(CLT), ou contrato de prestação de serviços ou contrato social no caso de sócio (cópia autenticada ou cópia 
simples acompanhada do original). Dentre as atividades básicas do profissional indicado, estão: Elaborar junto 
ao CONTRATANTE o plano de desenvolvimento dos projetos solicitados; produzir os orçamentos de acordo com 
os termos do edital; acompanhar, junto com o CONTRATANTE, o desenvolvimento dos serviços solicitados, 
zelando pela entrega dentro dos prazos e com qualidade exigidos; receber todas as demandas de 
desenvolvimento, correção e adaptações decorrentes dos projetos solicitados, até a sua finalização formal; 
acompanhar os pagamentos decorrentes dos serviços prestados. 
p) Os recursos alocados pela contratada para prestação de serviços serão avaliados a qualquer momento 
pela contratante. A contratante reserva-se do direito de pedir a substituição dos recursos caso julgue necessário. 
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ANEXO II – CONDIÇÕES DO CERTAME 
 

1. Sessão de abertura - habilitação e propostas comerciais  
 

Sessão de abertura: dia 10 de dezembro de 2019 – 09:00 horas 
Av. Cândido de Abreu, 200 – Centro Cívico – Curitiba-PR  

Espaço de Licitações - Térreo  

 
1. Requisitos complementares para Habilitação (Envelope 01) 

a) 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 

 
2. Prazo de validade da proposta  

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

3. Requisitos complementares para proposta técnica (Envelope 2)  
PROPOSTA TÉCNICA (60 PONTOS): Todos os documentos deverão ser entregues em cópia física 
(ENVELOPE Nº 02) e uma cópia em meio digital, em CD ou pendrive de todas as etapas da proposta 
técnica.  

 
Deverão ser apresentadas conforme etapas a seguir: 

 

Item Critérios Técnicos Pontuação Máxima 

1 Qualificação Técnica da Empresa – QTE 40 pontos 

2 Qualificação da Equipe Técnica – QET 20 pontos 

Valoração de Proposta Técnica 60 pontos 

 
 

3.1 Qualificação Técnica da Empresa (QTE): A pontuação se dará conforme disposto abaixo: 
 

QTE - Qualificação Técnica da Empresa – 40 Pontos 

QTE - 01 Tempo de atuação da 
empresa no mercado,  

  
Tempo de atuação (pontuação 
máxima 10 pontos) Pontuação 

QTE - 01. 01 Acima de 10 anos = 10 pontos    

QTE - 01. 02 Entre 5,1 e 10 anos = 5 pontos    

QTE - 01. 03 Entre 2,1 e 5 anos = 3 pontos    

QTE - 01. 04 Entre 1 e 2 anos = 2 pontos    

QTE - 01. 05 Menos de 1 ano = 0 pontos    

      
Quantidade de atestados 
apresentados (pontuação 
máxima 10 pontos) 

Pontuação 

QTE - 02 Atestado de capacidade 
técnica de realização de 

QTE - 02. 01 Entre 8 e 10 atestados 
apresentados = 10 pontos   
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processos de 
Outplacement para 
níveis de Liderança 
descrito neste edital 

QTE - 02. 02 Entre 4 e 7 atestados 
apresentados = 5 pontos   

  

QTE - 02. 03 Entre 1 e 3 atestados 
apresentados = 2 pontos 

  

    
Quantidade de atestados 
apresentados (pontuação 
máxima 10 pontos) 

Pontuação 

QTE - 03 

Atestado de Capacidade 
Técnica da Licitada para 

verificação de volume 
de processos de 

Outplacement aplicados 
durante os últimos 24 

meses anteriores a esta 
licitação 

 

QTE - 03. 01 Acima de 100 processos na 
mesma empresa = 10 pontos 

  

QTE - 03. 02 Entre 51 e 100 processos na 
mesma empresa = 5 pontos  

  

QTE - 03. 03 Entre 31 e 50 processos na 
mesma empresa = 3 pontos.   

  

QTE – 03. 04 Até 30 processos na mesma 
empresa = 2 pontos 

  

QTE - 03. 05 Não apresenta atestado = 0 
pontos  

 

      
Quantidade de consultores 
(pontuação máxima 10 pontos) Pontuação 

QTE - 04 

Quantidade de 
profissionais designados 
para atuarem no objeto 

deste contrato, 
comprovados por meio 

da Planilha de 
Profissionais e 

Currículos 

QTE- 04.01 04 ou mais profissionais = 10 
pontos   

  

QTE- 04.02 Até 03 profissionais = 5 pontos     

QTE- 04.03 Não apresentou – eliminado  

Somatória dos subtotais de Capacidade Técnica da Empresa 

Pontuação 
máxima: 40 

pontos 
 

 
3.1.1 QTE1 - Qualificação Técnica da Empresa - a licitante deverá apresentar como comprovação 

do tempo de atuação de mercado referente ao objeto desta licitação, através de Contrato de 
Constituição da empresa. 
 

3.1.2 QTE2 e QT3 - O atestado de capacidade técnica deverá ser emitido pelo cliente da licitante: 
pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante executa/executou os 
itens da tabela acima descritos (QTE 02, QTE 03). O Atestado deve conter CNPJ, razão 
social, nome fantasia, data de início de atendimento, assinatura da pessoa responsável pelas 
informações prestadas com nome, cargo, telefone, e-mail; 
 

3.1.3 QTE4 – A licitante deverá comprovar a quantidade de profissionais através de relação dos 
Profissionais contratos e seus currículos, na qual é objeto dessa licitação. 

3.1.4 Serão considerados apenas os colaboradores ligados diretamente à execução do objeto deste 
certame que comprovem vínculo empregatício com a empresa licitante seja por cópia 
autenticada de registro da carteira de trabalho e previdência social – CTPS – caso o 
profissional indicado pertença ao quadro de funcionários da empresa; cópia autenticada do 
contrato de prestação de serviços – caso prestador de serviços; ou cópia também autenticada 
de instrumento constitutivo, contrato social ou documento equivalente, devidamente registrado 
no órgão competente – caso o profissional pertença a quadro societário de empresa. 

3.1.5 A pontuação da Qualificação Técnica da Empresa será resultante da somatória das 
pontuações dos itens QTE-01 a QTE-04 da tabela conforme critérios descritos.  

3.1.6 Só serão atribuídos pontos quando cumpridos os requisitos solicitados acima.  
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3.2 Qualificação da Equipe Técnica (QET): A pontuação se dará baseada nas informações do 
currículo dos profissionais designados para o objeto deste Edital, bem como, nos diplomas e certificados 
escolares apresentados e dos critérios abaixo: 

 

QET - Qualificação da Equipe Técnica 

      

Será considerada a 
somatória dos currículos 
(limitado a 5 currículos, 
pontuação máxima 10 
pontos) 

Pontuação 

QET - 
01 

Comprovação do tempo de atuação 
com processos de Outplacement  

QET - 
01.01 

 
Acima de 10 anos de vivência 
na área referenciada = 10 
pontos 

  

QET - 
01.02 

Entre 6 e 9 anos e 11 meses de 
vivência na área referenciada = 
5 pontos 

  

QET - 
01.03 

Entre 3 e 5 anos e 11 meses de 
vivência na área referenciada = 
3 pontos 

  

QET - 
01.04 

Até de 1 a 2 anos e 11 meses 
de vivência na área 
referenciada = 2 pontos 

 

QET - 
01.05 

De 0 a 11 meses de 
vivência na área 
referenciada = eliminado 

 

      

Será considerada a 
somatória dos currículos 
(limitado a 5 currículos, 

pontuação máxima 5 pontos) 

Pontuação 

QET - 
02 

Nível de Escolaridade do(s) 
profissional(is) que atuará (em) como 

Consultores 

QET - 
02.01 

Pós-graduação na área de 
Gestão de Pessoas, áreas 
correlatas ou Gestão = 5 
pontos  

 

QET - 
02.02 

Pós-graduação em áreas não 
correlatas à Recursos 
Humanos ou Gestão = 3 pontos  

  

QET - 
02.03 

Pós-graduação incompleta ou 
somente graduação Gestão de 
Pessoas ou correlatas = 2 
pontos   
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QET - 
02.04 

Pós-graduação incompleta ou 
somente graduação em áreas 
diversas = 1 ponto   

  

      
Quantidade de atestados 

apresentados (limitado a 5 
pontos) 

Pontuação 

QET - 
03 

Apresentação de certificados que 
comprovem a formação na(s) 

ferramenta(s) de avaliação 

QET - 
03.01 

Acima de 7 certificados = 5 
pontos 

  

QET - 
03.02 

Entre 4 e 6 certificados 
apresentados = 3 pontos   

  

QET - 
03.03 

Entre 1 e 3 certificados das 
ferramentas apresentados = 2 
pontos 

  

QET -
03.04 

Não apresenta certificado = 
eliminado 

 

Somatória dos subtotais de Qualificação da equipe técnica 

 
Pontuação 
máxima:  

20 pontos  

 
3.1.7 QET – Qualificação da Equipe Técnica (QET – a licitante deverá considerar os critérios 

mínimos para atender a qualificação dos profissionais objeto desse edital.  
3.1.8 Para a quantificação da equipe técnica deverá ser apresentada na forma de quadro, devendo 

conter no mínimo um e no máximo 5 consultores, apresentando no quadro o nome, a função a 
ser exercida na execução do objeto deste certame, a área de atuação, a área de estudo, e a 
experiência em atividades constantes no objeto deste certame. 

 
3.1.9 QET1 – Comprovação do tempo de atuação - a licitante apresentará como comprovação da 

equipe proposta para atendimento das demandas do presente certame, currículo resumido, 
evidenciando a experiência e o tempo de experiencia dos consultores designados para 
atuarem nos serviços deste edital.  

 
3.1.10 QET2 - Nível de Escolaridade do(s) profissional(is) – a licitante apresentará para comprovação 

cópia do diploma, certificado de curso, dos profissionais habilitados para atendimento dos 
serviços aqui elencados.  

3.1.11 Para efeito de pontuação não haverá diferenciação entre pós-graduação latu sensu e stricto 
sensu. 

3.1.12 Não serão considerados currículos de pessoas sem graduação concluída; 
 

3.1.13 É impreterível que os profissionais indicados na fase técnica deste processo sejam os 
mesmos que prestarão os serviços no decorrer do contrato. Caso durante a vigência do 
contrato ocorra substituição, o profissional substituto deverá ter a capacidade técnica 
(Experiência + Formação) igual ou superior ao apresentado inicialmente. 

3.1.14 QET3 - Apresentação de certificados - a licitante deverá comprovar através de cópia dos 
certificados a formação dos consultores na(s) ferramenta(s) de avaliação que será(ão) 
aplicada(s) no objeto deste edital. 
 

3.1.15 A pontuação da Qualificação da Equipe Técnica será resultante da somatória das 
pontuações dos itens QET-01 a QET-03 conforme critérios estabelecidos e descritos na 
tabela. 

3.1.16 Só serão atribuídos pontos quando cumpridos os requisitos solicitados acima. 
 

3.1.17 Não serão aceitos consultores sem experiência comprovada na aplicação de Outplacement ou 
correlacionados.  
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3.2 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos de habilitação técnica, 
apurada pela Comissão de Licitação mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da 
respectiva LICITANTE, cabendo à suspensão do direito de licitar por 12 (doze) meses. 

 
Os Documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada ou cópia simples 
acompanhada do original para conferência pela Comissão. 

 
4. Requisitos complementares para Proposta Comercial (Envelope 03) 
4.1 Será considerado Peso 40 para proposta comercial. 
4.2 As proponentes deverão cotar todos os itens constantes do lote, especificando os produtos, 

quantidades, unidades de medida, preços unitários, preços totais para subitens, itens e o total final do 
lote, em reais, sob pena de desclassificação. 
 

5. Endereços para Impugnações / Esclarecimentos sobre o edital  
Enviar aos cuidados: Comissão de Licitação do SESI/SENAI 
Título da correspondência/e-mail: Edital Concorrência Publica nº. 2.0212/2019 
Carta endereçada: Avenida Cândido de Abreu, nº. 200, Centro Cívico, Cep: 80530-902 Curitiba-PR. 
E-mail: licitacoes@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 06/12/19 às 18:00 horas e as 
respostas poderão ser fornecidas até o dia 09/12/19 às 18:00 horas. 
 

6. Critério de julgamento  
TÉCNICA E PREÇO 

 
6.1 JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA: 

6.1.1 A Proposta Técnica terá peso 60 (sessenta) e será julgada de acordo com o resultado da 
somatória das pontuações dos quadros QET – Qualificação Técnica da Empresa e QET – Qualificação 
da Equipe Técnica: 
 
6.1.2 O julgamento dos quesitos será realizado mediante a conferência da documentação 
apresentada, sendo concedida a pontuação máxima abaixo – Nota Técnica (NT).  

 
 
 
 
 
 

6.1.3 Finda a atribuição dos pontos das proponentes, estas serão classificados em ordem decrescente 
de pontuação, sendo considerados qualificados os que obtiverem o mínimo de 36 (trinta e seis) 
pontos 

 

6.2 JULGAMENTO PROPOSTA COMERCIAL: 
6.2.1 Serão analisadas as Propostas de Preços das licitantes classificadas no julgamento das 

Propostas Técnicas. 
A Proposta Comercial terá peso 40 (quarenta) pontos e será julgada de acordo com a seguinte fórmula, 
considerando 02 (duas) casas decimais após a vírgula: 

 

Nº pontos =            _ ___(Menor Preço)_________  X  40  

        (Preço apresentado pela proponente) 

Onde: 

Quesito Técnico Pontuação Máxima 

QET - Qualificação Técnica da Empresa 40 

QET - Qualificação da Equipe Técnica 20 

Total de Pontos 60 
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Menor Preço = Menor valor unitário total de cada lote apresentado pela proponente habilitadas e classificadas, 
conforme informado no item 7.2.1. 

Preço apresentado pela proponente = Percentual de desconto apresentado pela proponente que está sendo 
avaliada 

 

O resultado desta equação será multiplicado por 40 (peso para este item).  
Exemplo: Considerando que o menor preço para o Lote foi R$ 100,12. 
Fornecedor A = 100,12     Fornecedor B = 200,43 
 
A = (100,12) * 40    B = (100,12) * 40 
 100,12 200,43 

A= 1 * 40     B= 0,49 * 40 
A 40,00     B = 19,60 
 

Fornecedor A = 40,00 Pontos  
Fornecedor B = 19,60 Pontos 
 

Serão consideradas duas casas decimais após a vírgula, consecutivamente, desprezando-se as 
remanescentes. 

Tópico Pontuação Máxima 

Pontuação de Preço 40,00 
 

6.3 JULGAMENTO FINAL 
Serão classificadas em ordem decrescente de pontuação global aferida, correspondente ao somatório dos 
pontos globais obtidos nas Propostas Técnica e Comercial, que apresentarem a maior pontuação, resultante 
da fórmula informada abaixo: 

MP = PTF + PP 
Onde: 
MP = Maior Pontuação 

PTF = Pontuação Técnica Final  

PP = Pontuação de Preço 

 

6.3.1 Será vencedora do julgamento final a Proposta, que tenha sido mais bem classificada na 
pontuação global em conformidade ao exigido neste Edital 

 

7.  Forma de pagamento 
a) O pagamento será realizado em 28 (vinte e oito) dias corridos, após a conclusão de cada 
etapa, 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/SENAI. 
b) É de responsabilidade da CONTRATADA manter atualizada a conta bancária cadastrada no Portal 
do Fornecedor do SESI/SENAI, 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. 
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d) A empresa contratada deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal / Fatura, as Certidões 
Negativas Federal, Estadual e Municipal e comprovantes de Regularidade junto ao FGTS e INSS, com 
validade no momento de sua apresentação, sob pena de notificação e atribuição de prazo para a 
efetiva regularização, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas em edital. 
e) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional, em conformidade com a Lei Complementar 
123/2006 e suas respectivas alterações, deverão apresentar, no ato da assinatura do contrato, 
declaração devidamente assinada pelo representante legal, contendo nome e CPF do mesmo, 
conforme modelos dos Anexos II, III ou IV, de acordo com o caso, em 02 (duas) vias, através da RFB 
nº 1540, de 05 de janeiro de 2015 que alterou a   RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. A empresa 
Contratada deverá informar na Nota Fiscal: Empresa Optante pelo Simples Nacional IN RFB nº 
1540/2015. 

 
*EMISSÃO E ENTREGA DE NOTAS FISCAIS APENAS ENTRE OS DIAS 01 A 19 DE CADA MÊS. 
 
8. Dados para o faturamento 
FEDERACAO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANA 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 76.709.898/0001-33 - IE Isento.           
    
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.               
 
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 03.776.284/0001-09 - IE Isento.              
 
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA 
AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO – CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 
CNPJ: 75.047.399/0001-65 - IE Isento.           
 
9. Local de entrega 
A empresa contratada deverá ter abrangência de atendimento para todo o Estado do Paraná, 
contemplando as seguintes localidades: 
Curitiba e Região Metropolitana: Campo Largo, Colombo, São José dos Pinhais, Pinhais, Araucária, 
Quatro Barras, Araucária, Rio Negro, Bocaiuva do Sul, Mandirituba, Paranaguá. 
Campos Gerais: Guarapuava, Irati, União da Vitória, São Mateus do Sul, Palmeira, Ponta Grossa, 
Carambeí, Castro, Jaguariaiva, Telêmaco Borba, Ortigueira. 
Norte: Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Londrina, Assaí, Bandeirantes, Santo Antonio da 
Platina, Ibiporã,  
Noroeste: Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Umuarama, Loanda, Paranavaí 
Oeste: Cascavel, Terra Roxa, Marechal Candido Rondon, Toledo, Capanema, Foz do Iguaçu, 
Medianeira 
Sudoeste: Ampere, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Pato Branco e Palmas. 
 
Novas unidades de negócio poderão ser constituídas ou outras unidades de negócios poderão ser 
descontinuadas durante a vigência deste edital, as quais serão incorporadas ou excluídas da região 
geográfica correspondentes e, portanto, serão excluídas ou incluídas no objeto desse contrato. 
10. Formalização da Contratação 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS), conforme MINUTA (ANEXO V). 
a) Em havendo contradição entre os termos do Edital e do instrumento contratual, prevalece o 
Edital. 

 
11. Incidências fiscais e demais ônus  
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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/SENAI, para o ano em curso, previsto no processo 19447/2019. 

 
13. Prazo de entrega e vigência da contratação 
a) Fica estabelecido o prazo de início da execução de serviços 05 (cinco) dias corridos sem 
interrupção e prorrogação, contado a partir do recebimento da ordem de compra. 
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. 
 
14. Reajuste contratual 
 
a) Na hipótese prorrogação dos serviços por prazo superior a 12 (doze) meses, poderá incidir o 
reajuste mediante aplicação de índices do INPC-IBGE. A data base de pedido de reajuste será da 
apresentação da proposta comercial, ou seja, da sessão de abertura do presente certame. 
 

15. Visita Técnica 
NÃO HÁ. 
 
16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 
NÃO HÁ. 
  
17. Foro  
Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Processo nº. 19447/19 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2.0212/2019 
 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

29 / 39 

ANEXO III – MODELO DE CARTA DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

 
                                                    

 

ILMO.SR. 

Presidente da Comissão de Licitação  

SESI/SENAI 

 

 

 

 

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/SENAI 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 



 
 
 

 
Processo nº. 19447/19 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2.0212/2019 
 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

30 / 39 

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/SENAI a ocorrência de fatos supervenientes; 

g) Não foi declarada inidônea e/ou nem está suspensa do direito de licitar ou contratar com nenhuma das 

entidades do SESI/SENAI. 

 

Até que o instrumento contratual seja recebido, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital e seus Anexos, bem, como o Regulamento de Licitações e Contratos 

publicado no site do SESI/SENAI. 

 

 

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 EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONDUÇÃO DE 

PROCESSO DE OUTPLACEMENT CELEBRADO ENTRE O SISTEMA 

FIEP E A EMPRESA (NOME DA CONTRATADA). 

 

Pelo presente instrumento, de um lado como CONTRATANTE o SISTEMA FIEP, representado pela 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ – FIEP, inscrita no CNPJ 76.709.898/0001-33, 

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

DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI-PR, inscrito no CNPJ 03.776.284/0001-09 e o INSTITUTO 

EUVALDO LODI DO PARANÁ – IEL-PR, inscrito no CNPJ 75.047.399/0001-65 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 CONDUÇÃO DE PROCESSO DE 

OUTPLACEMENT. 

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

no Edital nº 2.0212/2019, 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/SENAI e o referido profissional; 

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

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 SISTEMA FIEP: 

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) As demais obrigações previstas no Edital nº ______. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

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

diminuídas as responsabilidades da CONTRATADA. 

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

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

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

CONTRATADA solicitar, por escrito, à Fiscalização do SESI/SENAI, os esclarecimentos que necessite, evitando 

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

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

auditoria interna sobre os apontamentos sobre sua fiscalização. No caso de caso de desvio considerado 

excessivo, no arbítrio da auditoria, o responsável pela fiscalização responderá na forma da lei, bem como a 

CONTRATADA responderá pelo desvio, oportunizado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA 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 SISTEMA FIEP, em parecer fundamentado, 



 
 
 

 
Processo nº. 19447/19 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2.0212/2019 
 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

33 / 39 

atendendo, obrigatoriamente, o preço proposto ou de mercado quando for o caso. Da formalização, fica a 

Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

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

reforma de edifício ou equipamento, do valor inicial atualizado do instrumento contratual, sempre mediante a 

lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos publicado 

no site do SESI/SENAI do valor inicial atualizado do instrumento contratual. 

 

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

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

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

Será cabível pena de multa: 

5.1.1 Nos casos de descumprimento do prazo de execução do objeto deste contrato, aplicação de multa de 

2% (dois por cento) e juros de 0,03% ao dia de atraso sobre o valor dos serviços efetivamente atrasados e 

ensejando a critério do SESI/SENAI, a rescisão contratual; 

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

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

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

contratado e ensejando, a critério do SESI/SENAI, a rescisão contratual; 

5.1.4 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. 

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

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

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

SESI/SENAI. 

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

caso não haja pagamento espontâneo. 

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

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

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

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

Licitações e Contratos do SESI/SENAI. 

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

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

intimação do ato. 
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CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Fica estabelecido o prazo de início da execução de serviços 05 (cinco) dias corridos sem interrupção e 

prorrogação, contado a partir do recebimento da ordem de compra. 

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. 

 

CLÁUSULA SETIMA – 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/SENAI; 

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

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

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

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

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

aplicáveis. 

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

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

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

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

mínima de 10 (dez) dias corridos. 

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

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

cessantes. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

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

_______________, sendo realizado em 01 (uma) parcela, 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/SENAI. 

Os valores devidos pelo SESI/SENAI serão depositados em conta bancária cadastrada pela CONTRATADA no 

Sistema de Compras do SESI/SENAI – http://compras.fiepr.org.br . É de responsabilidade da CONTRATADA a 

atualização de dados cadastrais no Sistema de Compras do SESI/SENAI. 

Caso a nota fiscal/fatura apresente alguma incorreção em sua emissão ou não seja por qualquer motivo atestada 

a sua conformidade pela área solicitante, o documento será devolvido à CONTRATADA e o prazo de pagamento 

será prorrogado pelo mesmo tempo que durar a correção, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE. 

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

relatório dos serviços prestados e das Certidões Negativas de Débitos nas esferas federal, 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 
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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, 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 DECIMA 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 
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ao serviço subcontratado e das quais não participem a que título for, dirigente ou empregados do SESI/SENAI, 

que tenha participado do procedimento licitatório, que se enquadram em qualquer um dos subitens mencionados 

no item 3.5 do preâmbulo do edital. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do 

CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalização, ao qual cabe avaliar se a subcontratada cumpre os 

requisitos de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços.  

Parágrafo 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 DECIMA SEGUNDA – DOS GESTORES DO CONTRATO 

As partes designam, neste ato, o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (CPF nº) pelo SESI/SENAI e o Sr. (nome 

do responsável da empresa 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 DECIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

SESI/SENAI, não havendo qualquer vínculo empregatício entre CONTRATANTE e CONTRATADA, nem entre 

CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA. 

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

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

deste contrato. 

Ao SESI/SENAI cabe o poder de fiscalizar a execução do contrato, de modo a garantir sua qualidade não 

podendo, porém, interferir diretamente nos trabalhos da CONTRATADA. 

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

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

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS 

A CONTRATADA em relação a questão dos direitos autorais dos produtos de comunicação e peças publicitárias 

que vier a produzir, assumirá que:  

a) para os direitos de autoria intelectual (criação, textos, produção, direção, trilha sonora original, arte-finalização 

e assemelhados) ou conexos, a inteira e exclusiva responsabilidade (por si ou por terceiros) pela cessão ao 

SESI/SENAI dos direitos de uso, inclusive diante da possibilidade de reclamações futuras, nos termos da Lei 
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9.610/98;  

b) para os direitos de imagem (atores e modelos) e para os direitos de uso de obras artísticas preexistentes (ou 

de sua reprodução), o licenciamento de uso durante o prazo contratado de utilização do material, pelo 

SESI/SENAI;  

c) adotará o compromisso de fazer constar, em destaque, em todos os orçamentos de produção de peças, os 

valores dos cachês e os licenciamentos de uso de obras artísticas preexistentes, inclusos nesses orçamentos. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DO FORO 

Para dirimência de dúvidas suscitadas durante a aplicação deste contrato e não solucionadas de comum acordo, 

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

qualquer outro por mais privilegiado que possa vir a ser. 

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

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

 

 

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

 
Pelo CONTRATANTE 

 
Pela CONTRATADA 

Autoridade com alçada do SESI/SENAI Representante da CONTRATADA 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
Nome: 
CPF: 

  
 
Nome: 
CPF: 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 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/SENAI, 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/SENAI, 

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/SENAI 

 

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

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

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

presente Edital, declara: 

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

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

o seu cumprimento pelos colaboradores e terceiros por ela contratados.  

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

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

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

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

discriminação de raça ou gênero. 

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

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

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

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

do referido código por seus sócios ou dirigentes, bem como exigir a sua observância por seus colaboradores e 

terceiros contratados. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 

 

_______________________ , ___ de ____________ de 201X. 

 

Atenciosamente 

 

 

______________________________________________ 

NOME, CARGO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL 
 
 


