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ESCLARECIMENTO IV 
 
 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SESI/SENAI Nº 940/2017 
 
 
O SESI/SENAI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO 

referente ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 
 
PERGUNTA 01: Considerando que a licitante deverá comprovar o vínculo empregatício dos seus 
profissionais, por meio da apresentação de cópia da CTPS ou contrato de prestação de serviços, nos 
termos da alínea d.1.1, do item 10, do Anexo II do Edital; 
Considerando que, segundo a legislação brasileira, o vínculo empregatício do funcionário poderá ser 
comprovado mediante apresentação de Carteira Profissional de Trabalho;  
 Considerando, ainda, que, conforme previsto no artigo 41 da CLT, com a redação da Lei nº 7.855, de 
24/10/89, é facultado ao empregador efetuar o registro de seus funcionários em “livros, fichas ou 
sistema eletrônico”, prestando-se, inclusive, para fins de processo de fiscalização; 
Considerando, portanto, que, para a comprovação do vínculo empregatício, admite-se a apresentação 
de Fichas de Registro de Empregado emitidas por sistema do Licitante, conforme previsto na legislação 
vigente sobre o assunto; 
Considerando que o valor do salário do funcionário é informação sigilosa do profissional e não interfere 
em nada no processo licitatório ou na contratação da licitante vencedora; 
Questiona-se: 
1.1 É correto o entendimento de que a comprovação do vínculo empregatício do empregado poderá ser 
realizada mediante a apresentação de cópia autenticada da CTPS do profissional, em especial das 
páginas que dispõem sobre o vínculo empregatício com a Licitante, reservada a prerrogativa de omitir a 
informação salarial do profissional, por tratar-se de informação pessoal e confidencial quanto, 
alternativamente, pela apresentação da Ficha de Registro de Empregado? 
 

 
RESPOSTA 01: Com relação a omissão referente à informação salarial do empregado, não há 
problemas em omiti-la. Com relação a comprovação do vínculo empregatício, no Edital em comento  
menciona: 
 

d.1.1) Deverá ser apresentada cópia da CTPS (carteira de trabalho e previdência social), contrato 

social (no caso de empresário com experiência no ramo do objeto licitado) ou contrato de prestação de 
serviços já prestados, que comprovem o elo entre a experiência e o tipo de prestação de serviço 
informado no Currículo: 
 

Dessa forma, a comprovação deverá ser feita conforme exposto acima. 
 
 
 
PERGUNTA 02: Considerando que a contratada obriga-se a manter a confidencialidade das 
informações, nos termos previstos na Cláusula Décima Primeira do Contrato; 
 
Considerando às obrigações de confidencialidade relativas ao objeto ora licitado, entendemos que:  
(i) serão mantidas em sigilo todas as informações confidenciais obtidas durante a prestação dos 
serviços, inclusive recomendações formuladas em sua execução ou resultante dos serviços;  
(ii) a equipe da Contratada utilizará as informações confidenciais para o único propósito de executar os 
serviços;  
(iii) a Contratada revelará as informações confidenciais apenas para os membros de sua organização, 
necessários à condução dos serviços, requerendo destes que mantenham o caráter confidencial das 
mesmas e que em razão disso os membros da organização mundial da Contratada não serão 
considerados como terceiros, para fins de confidencialidade.  
(iv) a Contratada poderá manter consigo cópia das informações e documentos, mesmo que 
considerados informações confidenciais, necessários à comprovação da relação contratual entre as 
partes e os serviços prestados, e/ou que tenham sido utilizadas para consubstanciar eventuais serviços 
por elas prestados à Contratada em relação a este Projeto, mantendo-se, contudo, a confidencialidade 
das referidas informações;  
(v) não obstante, as Partes não terão obrigação de preservar o sigilo relativo à Informação que: (a) era 
de seu conhecimento anteriormente, não estando sujeita à obrigação de ser mantida em sigilo; (b) for 
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revelada a terceiros pela parte Reveladora da informação, sem qualquer obrigação de sigilo; (c) estiver 
ou tornar-se publicamente disponível por meio diverso da revelação não autorizada pela parte 
Receptora da informação; (d) tenham sua divulgação exigidas nos termos da lei ou por autoridade 
competente; (e) para que a licitante possa se defender em casos de instauração de processo 
administrativo, arbitral ou judicial contra ela; e/ou (f) for total e independentemente desenvolvida pela 
parte Receptora da informação; 
(vi) as informações da contratada também deverão receber o mesmo tratamento de confidencialidade; 
(vii) que as informações identificadas como confidenciais pela Contratante deverão ser mantidas em 
sigilo pela Contratada pelo prazo máximo de restrição de acesso à informação, conforme a sua 
classificação, determinado no art. 24  Lei n. 12.527/2011, que regula o acesso a informações;  
(viii) que a obrigação de sigilo deve permanecer pelo prazo de 5 (cinco) anos após o término do 
contrato; 
Questiona-se: 
2.1 Estão corretos os nossos entendimentos? 
 

RESPOSTA 02: Sim, estão corretos. 
 
 
PERGUNTA 03: Considerando que o subitem 18.7 do Contrato estabelece que a contratada “ficará 
responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio do SESI/SENAI-PR, 
durante a prestação do(s) serviço(s) contratados, reparando-as às suas custas, não lhe cabendo 
nenhuma indenização por parte do SESI/SENAI-PR”; 
Considerando que o contrato é regulamentado pelo Regulamento de Licitações do SESI/SENAI e pelas 
normas de direito civil, especificamente o Código Civil, nos termos previstos na Cláusula Vigésima 
Quinta do Contrato; 
Considerando que nos contratos regulados pelo art. 946 do Código Civil as partes podem estabelecer 
contratualmente, um limite de responsabilidade civil; 
Considerando que a estipulação de limite para a responsabilidade civil viabiliza a participação de 
licitantes, possibilita a aplicação de preços mais competitivos, bem como continua protegendo o 
Contratante; 
Considerando, portanto, que a responsabilidade da contratada pelos danos que causar deve limitar-se 
ao valor do presente contrato; 
Questiona-se: 
3.1 É correto o entendimento de que a Contratada responderá pelos danos causados diretamente à 
Contratante ou a terceiros,  durante a prestação dos serviços, quando comprovada a sua culpa e dolo, 
sendo que esta responsabilidade será limitada ao valor do contrato, em conformidade com o disposto 
no Código Civil? 
 
 
RESPOSTA 03: Conforme o artigo 54 da lei 8.666 de 1993, os Contratos Administrativos são regidos 
por suas próprias cláusulas, pelos preceitos de Direito Público e, supletivamente, pela teoria geral dos 
contratos e pelas disposições de direito privado. Pela cláusula mencionada acima, a Contratada deverá 
responder pelos danos causados à Contratante ou a terceiros. Em termos de responsabilidade 
indenizatória/patrimonial, não há como mensurar a responsabilidade, tendo em vista que deverá ser 
levado em conta o tamanho do dano e extensão por ele causado. Importante mencionar que, 
inexecução contratual não confunde-se com danos causados pela Contratada à Contratante ou à 
terceiros, pois naquele sim, para aplicação da penalidade, se levará e conta o valor total do objeto, 
conforme bem menciona a cláusula 16 do contrato. 
 
 
PERGUNTA 04: De acordo com a alínea “n” do item 4.2 do Edital, os documentos relacionados no 
Anexo II devem ser apresentados no envelope 1 – documentos de habilitação. 
Já a alínea “c” do item 5.2 do Edital, os documentos relacionados no Anexo II devem ser apresentados 
no envelope 2 – proposta comercial. 
Entendemos que os documentos relacionados no item 4 do Anexo II, devem ser apresentados somente 
no envelope 1 – documentos de habilitação, não sendo apresentar no envelope 2 – proposta comercial. 
Está correto nosso entendimento? 
 
RESPOSTA 04: Conforme o artigo 54 da lei 8.666/93, os Contratos Administrativos são regidos por 
suas cláusulas, pelos preceitos de Direito Público e, supletivamente, pela teoria geral dos contratos e 
pelas disposições de direito privado, conforme mencionado acima.  
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PERGUNTA 05: Referente aos trabalhos de consultoria e aos treinamentos citados no edital, caso 
sejam necessários impressões de materiais de dinâmicas, para mapeamento, para exercícios práticos, 
post its, cartolinas... Esses custos são arcados pela FIEP? 
 
RESPOSTA 05: Os custos serão por conta da contratada 
 
 

Curitiba, 18 de dezembro de 2017. 
 
 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 

 


