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PREÂMBULO 

 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E PESSOA(S) FÍSICA(S), PARA 

INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADE FÍSICA E 

ESPORTIVA DO SESI/RS. Nº 2.2022. 

 

O SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIAL – SESI/RS doravante denominada Entidade 

Credenciadora, por meio da Gestão de Suprimentos do SISTEMA FIERGS, torna público 

que estão abertas as inscrições para o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS E 

PESSOAS FÍSICAS, que será regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI. 

 
1. O Presente edital de Credenciamento, bem como anexos, erratas e outros documentos serão 

divulgados no Portal de Compras do Sistema FIERGS, no endereço: 
http://compras.sistemafiergs.org.br 
 

2. O acompanhamento de todas as etapas de credenciamento será de inteira responsabilidade dos 

interessados que deverão tomar ciência dos resultados de cada etapa exclusivamente no Portal 

de Compras do Sistema FIERGS. 

 
3. As solicitações de credenciamento serão através do Portal de Compras do Sistema FIERGS, e 

estarão abertas durante sua vigência que será por até 60 (sessenta) meses 

 

4. Documento redigido em língua estrangeira deverá ser apresentado em conjunto com a respectiva 

tradução. 

 
5. Este credenciamento, sob hipótese alguma, estabelecerá obrigação do SESI/RS efetuar qualquer 

solicitação ou contratação de serviços, constituindo-se em um mero banco de cadastro de 

pessoas jurídicas e pessoas físicas aptas a prestarem serviços mediante eventuais demandas. 

 
6. O processo de credenciamento é um processo aberto e somente ocorrerá a contratação para 

prestação do serviço quando o SESI/RS tiver demanda para a área de conhecimento. 

 
7. Fica assegurado ao SESI/RS o direito de alterar os critérios deste edital, bem como credenciar e 

descredenciar, cancelar, no todo ou em parte, este edital, mediante justificativa, sem que caiba, 

em decorrência dessa medida, qualquer indenização ou compensação aos participantes. 

 

8. Quando o SESI/RS tomar conhecimento de fatos que possam caracterizar irregularidades 

adotará as providências cabíveis e deliberará com as áreas envolvidas sobre a continuidade do 

credenciado em questão, garantida ampla defesa, nos termos do presente Edital. 
 

9. O SESI/RS poderá a qualquer tempo, excluir, incluir as áreas de conhecimento, bem com seus 

requisitos técnicos e, também, alterar a forma de entrada dos dados requeridos nos anexos e 

neste edital, sem que isto represente um novo processo de credenciamento, desde que o motivo 

seja a adequação do instrumento de credenciamento à necessidade de atender a variedade de 

demanda de seus clientes e questões legais. 
 

10. O credenciamento não implica em nenhum vínculo trabalhista ou previdenciário, tendo o 

credenciado, responsabilidade única, exclusiva e total pelos serviços prestados.  

http://compras.sistemafiergs.org.br/
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11. O SESI/RS reserva-se ao direito de a qualquer tempo efetuar auditoria técnica ou administrativa.  
 

12. O Credenciado poderá, a qualquer tempo, passar por uma avaliação de desempenho dos 

serviços prestados, atestando, desta forma, conhecimento do teor dos mesmos. 
 

13. Estão vinculadas as condições deste instrumento em todas as aprovações realizadas via Portal 
de Compras. 

 
14. Todo e qualquer esclarecimento com relação ao presente edital deve ser solicitado 

exclusivamente pelo e-mail credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br. 

 
15. Este edital atende às demandas do SESI/RS em todo estado do Rio Grande do Sul e substitui o 

Edital de Credenciamento n.º002/2019, revogando as disposições constantes. 

 
16.  As contratações realizadas pelo SESI/RS no edital 002/2019 poderão acorrer em um período 

transitório de 90 dias a contar da data de publicação deste edital. 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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1. OBJETO 

 
1.1 Este Edital tem como objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E 

PESSOA(S) FÍSICA(S), PARA INTEGRAR O CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 
PARA ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA DO SESI/RS”. 

 
1.2 Os credenciados aptos poderão ser chamados para prestarem serviços quando houver 

demanda, em regime de não exclusividade, cumpridas as exigências e condições descritas nas 
modalidades e atividades de conhecimento estabelecidas neste instrumento convocatório e 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 
1.3 O presente edital terá por abrangência, quanto à execução do objeto, os municípios do estado 

do Rio Grande do Sul, bem como suprir as demandas dos serviços oriundos das indústrias de 
todo o estado. 

 
 

2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO 

 

2.1 Somente poderão participar deste credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS e PESSOAS 

FÍSICAS que atenderem a todas as condições exigidas neste Edital. 

2.2 A PESSOA JURÍDICA deverá comprovar no objeto de seu contrato social e / ou seu Cartão do 

CNPJ, o exercício de atividade compatível com os serviços a que se candidatou. 

2.3 A PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA deverá obrigatoriamente apresentar a documentação 

conforme os requisitos solicitados neste Edital, que comprove a aptidão para o desenvolvimento 

de sua atividade e compatível com o solicitado, estando todas essas dentro dos prazos de 

validade.  

2.4 A PESSOA JURÍDICA pode cadastrar seus profissionais desde que tenha vínculo com a 

empresa, ou seja, o sócio ou funcionário com registro em carteira de trabalho. 

2.5 A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA ao aceitar os termos deste edital e firmar contrato 

com o SESI/RS não poderá subcontratar, é vedado a CONTRATADA negociar o presente 

contrato, no todo ou em parte, sob tutela de quarteirização, ficando sujeita ao cancelamento do 

respectivo termo contratual. 

2.6 A participação neste credenciamento implica na aceitação integral e irrestrita das condições 

estabelecidas no presente instrumento. 

2.7 O credenciamento não gerará para os credenciados quaisquer direitos de contratação, 

objetivando somente o seu cadastramento, as quais poderão ser chamadas para prestar 

serviços quando houver demanda e capacidade técnica relacionada às necessidades do 

SESI/RS. 

2.8 Efetivado o credenciamento o credenciado poderá em qualquer tempo, solicitar a inclusão ou 

exclusão de áreas de atuação que se credenciou para prestar serviço, podendo passar por 

novas validações.  
2.9 Em caso de indeferimento o candidato será comunicado via e-mail, e/ou SMS, e/ou por 

multiplataformas de mensagens instantâneas 
 

 

3. VEDAÇÕES 

 

3.1 Serão vedadas de participar do presente credenciamento: 

a. A Pessoa jurídica ou pessoa física que esteja suspensa do direito de licitar, nos 

prazos e condições do impedimento declarado pelo SESI/RS; 
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b. Empresas que estejam constituídas como Sociedade Cooperativa de mão-de-obra, 

nos termos da Lei nº 5764, de 16.12.1971, nos casos em que a natureza do objeto 

licitado esteja vinculada as atividades finalísticas da Entidade Promotora da Licitação 

e da atividade a ser prestada, onde pelo seu modo de execução fique caracterizada a 

subordinação do obreiro prestador do serviço ao Contratado. (TCU – Acórdão 

1815/2003 – Item 9.3.1.1); 

c. Empresas que estejam em regime de falência; ou ainda sob dissolução ou liquidação;  

d. Empresas que tenham participação de dirigente ou empregado da(s) entidade(s) 

contratante(s) e participante(s); 

e. Empresas que tenham sido constituídas na forma de sociedade em consórcio; 

f. Empresas estrangeiras que não estejam em funcionamento no país; 

g.  Ex-funcionários do SESI/RS, desligados em um período inferior a 01 (um) ano na 

condição de credenciado Pessoa Física,  

h. Ex-funcionários do SESI/RS, não poderão prestar serviços para esta mesma empresa 

na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso de 

prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da demissão do empregado.  

i. Candidato ao Credenciamento na condição de Pessoa Física, já relacionada ao 

credenciamento de Pessoa Jurídica.   
j. Fica vedado ao credenciado, na condição de contratado, sem autorização previa do 

SESI/RS, promover a si mesmo ou sua empresa em nome do SESI/RS, bem como 
usar da oportunidade/ condições comerciais para ofertar/ promover seus produtos ou 
serviços. 

k. Empresas declaradas inidôneas no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas – CEIS (Lei Orgânica TCU) por órgão ou entidade da Administração 

Pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, sendo a 

consulta efetuada pela comissão durante a habilitação da empresa. 

 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 

4.1. As etapas do processo de credenciamento ocorrerão por meio eletrônico sendo todas 

registradas no Portal de Compras do Sistema FIERGS, conforme abaixo; 

a) Cadastro / Inscrição online; 

b) Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal; 

c) Validação Técnica. 

d) Termo de Credenciamento e Formação do Banco de Cadastro 

 

4.2. Como material de apoio as etapas e para conhecimento dos interessados, está disponível para 

consulta no Portal de Compras (http://compras.sistemafiergs.org.br), na barra de “menus” da 

página inicial, link “Normas e instruções”, os documentos como código de ética, regulamentos, 

manuais e guia do credenciado. 

4.3. As etapas poderão ocorrer no formato presencial ou à distância. 

4.4. As pessoas jurídicas (e respectivos profissionais indicados) que, ao final do processo de 

credenciamento forem aprovadas em todas as etapas/fases descritas acima, integrarão o 

cadastro na condição de credenciados para prestar ao SESI/RS, inexistindo número mínimo ou 

máximo de credenciados por área/subárea de conhecimento. 

 
  

http://compras.sistemafiergs.org.br/
https://compras.sistemafiergs.org.br/portal/ExibeConteudo.aspx?q=efg3MHqKBO5CyAmeLh_OJA==
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5. DO CADASTRO / INSCRIÇÃO ONLINE 

 

5.1 O Cadastro é fundamental para o fornecedor como simples usuário do Portal de Compras, 

consistindo na concessão de um protocolo ou login e senha, para que o mesmo possa participar dos 

Editais de Credenciamento que possuem sua tramitação de forma eletrônica. 

5.2  Fornecedores que já possuem cadastro liberado com Usuário e senha no Portal de Compras, 

deverão realizar a Renovação Cadastral selecionando a área SESI > SERVIÇOS EM SAÚDE > 

HIGIENE OCUPACIONAL – LAUDOS TÉCNICOS (LTCAT/ LI / LP) e Demandas na etapa 

Profissional conforme o Manual do Fornecedor.   

 

 
5.3 O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras do Sistema FIERGS, no endereço 

http://compras.sistemafiergs.org.br por intermédio do "link" CADASTRO, mediante preenchimento 

completo dos dados cadastrais, incluindo na Etapa 1 do cadastro o Tipo de Atuação 

“CREDENCIADO”. O fornecedor deverá previamente informar os dados solicitados pelo Portal 

de Compras. Tais informações deverão ser preenchidas, obrigatoriamente, com anuência do 

representante legal da empresa.   

5.4 O candidato ao credenciamento poderá seguir o passo a passo disponível no Portal de Compras 

link; “NORMAS E INSTRUÇÕES”, acessando o documento “Credenciamento - Manual do 

Fornecedor”.(https://compras.sistemafiergs.org.br/upload/display/1/Anexos/wbc202011061014219

752945.pdf)  

a) Incluir os documentos de habilitação jurídica, fiscal e técnica em arquivos de formatos: pdf, 

bpm, jpg ou png. 

b)  Para Pessoa Jurídica, quando necessário, indicar a relação dos profissionais para prestação 

dos serviços, bem como, incluir os documentos de habilitação técnica de cada profissional 

indicado em arquivos de formatos: pdf, bpm, jpg ou png. 

c) Os candidatos indicados deverão ser: O próprio empresário (no caso de empresa individual); 

sócios devidamente comprovados em contrato social, funcionários com registro em carteira 

de trabalho ou conforme a Consolidação das Leis do Trabalho. 

d) Para cada profissional cadastrado é indispensável à inclusão da Formação acadêmica, 

Demandas e Agenda de disponibilidade. 

e) Na Etapa 8 do cadastro, Solicitar Inscrição no edital xx.20xx. 

5.5 As informações de preenchimento do cadastro são de responsabilidade exclusiva do potencial 

fornecedor/credenciado. Desde já, fica estabelecida a presunção de sua capacidade técnica 

para a realização das transações inerentes ao edital de credenciamento, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Sistema FIERGS, 

https://compras.sistemafiergs.org.br/upload/display/1/Anexos/wbc202011061014219752945.pdf
https://compras.sistemafiergs.org.br/upload/display/1/Anexos/wbc202011061014219752945.pdf
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responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.6 É de responsabilidade exclusiva do fornecedor/credenciado o uso adequado do sistema, 

cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante. 

5.7 É de responsabilidade do fornecedor/credenciado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.8 Quando solicitado à alteração ou atualização dos dados cadastrais, esses devem ser realizadas 

pelo Portal de Compras do Sistema FIERGS, podendo ocasionar em uma nova validação fiscal, 

habilitação jurídica e validação técnica. 

 

 

6. HABILITAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDADE FISCAL 

 

6.1 Análise das informações e documentos anexados no sistema eletrônico para habilitação jurídica 

e fiscal. Esta etapa tem caráter eliminatório. 

6.2 Após aprovação desta etapa o credenciado receberá o login e senha para acesso ao Portal de 

compras. O acesso com login e senha é pessoal e intransferível. 

6.3 Será concedido acesso ao Portal de Compras para que o credenciado possa acompanhar e 

realizar andamentos nas demais ações do processo de credenciamento. 

 

6.4 Documentos de Habilitação para Pessoa Jurídica: 

a) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, por meio da apresentação do cartão 

CNPJ, podendo ser obtido no site www.receita.fazenda.gov.br. 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas respectivas 

alterações (se houver) ou a última alteração consolidada, devidamente registrada, 

no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; Inscrição do 

ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedades civis, Registro comercial, no caso de empresa individual, Estes 

documentos poderão ser substituídos por certidão simplificada expedida pela 

junta comercial da sede da candidata ao credenciamento; 

c) RG e CPF, do Representante Legal ou Carteira Nacional de Habilitação vigente; 

d) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, seja negativa ou positiva com efeitos de negativa. 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir 

e) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

expedido pela Caixa Econômica Federal, seja negativa ou positiva com efeitos de 

negativa - (Certificado de regularidade do FGTS – CRF); https://consulta-

crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 

f) Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual seja negativa ou positiva 

com efeitos de negativa. 

https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx 

g) Prova de Regularidade com Tributos Municipais, seja negativa ou positiva com 

efeitos de negativa. 

6.5 Apresentar para todos os profissionais indicados no cadastro, RG e CPF e/ou Carteira Nacional 

de Habilitação e a comprovação de vínculo empregatício.  

http://www.receita.fazenda.gov.br/
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
https://www.sefaz.rs.gov.br/sat/CertidaoSitFiscalSolic.aspx
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6.6 Aos profissionais indicados no cadastro pela Pessoa Jurídica deverão ser homologados pelo 

SESI/RS, sendo submetidos às etapas de avaliação e validação equivalentes ao credenciamento 

de PESSOA FÌSICA.  

 

6.7 Documentos de Habilitação para Pessoa Física: 

a) RG e CPF e/ou Carteira Nacional de Habilitação; 

b) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, seja negativa ou positiva com efeitos de negativa. 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir 

c) Documento que comprove inscrição no INSS/PIS-PASEP;  

 

7. VALIDAÇÃO TÉCNICA 

 

7.1. A avaliação técnica tem caráter eliminatório e será realizada, após a apresentação da 

documentação do candidato ao credenciamento.  

7.2. Os itens descritos nesta etapa serão avaliados pela área técnica do SESI/RS e ocorrerá 

conforme o ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 

7.3. O(A) candidato(a) NÃO APTO(A), poderá solicitar credenciamento depois de transcorrido 

período mínimo de 06 (seis) meses. 

7.4. Serão consideradas habilitadas, exclusivamente as PESSOAS JURÍDICAS e PESSOAS 

FÍSICAS que apresentarem toda a documentação exigida neste Edital, exatamente de acordo 

com o solicitado no item 6.4 e 7.2, dentro dos prazos de validade. 

7.5. Serão inabilitadas as empresas que não enviarem a documentação prevista neste Edital, ou 

apresentar inconformidades dos documentos apresentados. 

7.6. O SESI/RS poderá a qualquer momento solicitar os documentos listados nos capítulos 6 e 7, 

bem como solicitar documentos complementares, sendo que, no caso de apresentação de 

documentos ou informações inverídicas implicará no descredenciamento da PESSOA FÍSICA ou 

da PESSOA JURÍDICA e dos profissionais a ela vinculados. 

 

 

8. DO TERMO DE CREDENCIAMENTO E FORMAÇÃO DO BANCO DE CADASTRO 

 

8.1. Quando aprovado nas etapas anteriores, será disponibilizado ao credenciado um documento 

eletrônico, esse documento é o Termo de credenciamento. 

8.2. O Termo de Credenciamento estabelecerá as condições de prestação de serviço e os 

direitos e as obrigações das partes. 

8.3. Para acessar o Termo de Credenciamento no Portal de Compras do Sistema FIERGS o 

credenciado irá receber as informações de acesso (login e senha). 

8.4. As pessoas jurídicas e respectivos Sócios(as) / Funcionários(as) credenciados(as) serão 

submetidos às condições previstas neste edital de credenciamento e pactuadas no Termo de 

Credenciamento quando da sua celebração. 

8.5. O Credenciado deve analisar as informações constantes no Termo de Credenciamento e 

realizar a ação de “APROVAR ou REJEITAR”. 

8.6. As condições do termo estão no ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

8.7. A Rejeição do termo de credenciamento cancela o cadastramento no banco de dados do 

presente edital. 

8.8. A Aprovação do Termo de Credenciamento efetiva e concorda com todos os termos do 

presente edital, incluindo-se na lista de profissionais aptos para atendimento das demandas 

quando solicitado. 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PF/Emitir
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8.9. Ao realizar a Aprovação do Termo de Credenciamento, o Credenciado passa a ficar efetivado 

pelo SESI/RS no banco de fornecedores Credenciados. 

8.10. As demandas de atendimento do SESI/RS serão atendidas através do sistema de rodízio 

eletrônico entre os credenciados aptos no edital, oportunizando o atendimento a todos 

os cadastrados. 

8.11. Este credenciamento, sob hipótese alguma, estabelecerá obrigação do SESI/RS efetuar 

qualquer solicitação ou contratação de serviços, constituindo-se em mero banco de pessoas 

jurídicas e pessoas físicas cadastradas e aptas a prestar serviços mediante eventual demanda. 

8.12. O processo de credenciamento é um processo aberto e somente ocorre a contratação para 

prestação do serviço quando o SESI/RS tiver demanda para a área de conhecimento. 

8.13. Quando for solicitado alteração do termo de credenciamento, sendo essas as áreas e 

descrições de demandas do credenciado, o profissional poderá passará por nova habilitação e 

validação conforme as etapas do credenciamento.  
 

9. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

 

9.1. Quando houver demanda para a prestação de serviço, o SESI/RS realizará a consulta de 

profissionais no Portal de Compras.  

9.2. O Credenciado, estipulado pelo rodízio automático, receberá a Solicitação de Credenciado 

através do Portal de Compras. Documento encaminhado eletronicamente conforme ANEXO 

IV – MINUTA DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO. 

9.3. A Solicitação de Credenciado é um documento digital que conterá o objeto a ser executado, 

aspectos financeiros, temporais e protocolo com demais informações relativo ao atendimento 

da consulta solicitada. 

9.4. A empresa ou o profissional credenciado(a) deverá analisar as informações no Portal de 

Compras, Aprovando ou Rejeitando a Solicitação de Credenciado em até 24h da criação do 

protocolo. 

9.5. A equipe de Suprimentos do SESI (GESUP) poderá entrar em contato via plataformas de 

mensagens instantâneas, SMS, e-mail e ligação telefônica a fim de obter o retorno na 

solicitação protocolada no Portal de Compras, dentro do período de 24h. 

9.6. A unidade SESI, solicitante, receberá a informação e formalizará a ordem de 

fornecimento com a emissão do Pedido de Compras.  

9.7. Sem o aceite da Solicitação de Credenciamento no Portal de Compras do Sistema 

FIERGS, este pedido não poderá ser procedido ou executado, tampouco o trâmite de 

pagamento previsto nos itens 10.1 a 10.3 deste edital. 

9.8. A Solicitação de Credenciado registrada no Portal de Compras estabelecerá as informações 

mínimas da prestação de serviço, sendo complementares para a unidade do SESI emitir o 

Pedido de Compras da prestação do serviço.  

9.9. A realização do serviço deverá ocorrer somente APÓS a unidade do SESI emitir o Pedido 

de Compra, o qual deverá conter o número do protocolo da Solicitação de Credenciado.  

9.10. Para cada Solicitação de Credenciado efetivada (confirmada) será emitido um Pedido de 

Compras. 

9.11. O credenciado deve atentar as informações contidas no Pedido de Compras. O Pedido de 

Compras deve conter o número de Protocolo da Solicitação de Credenciado consultada. 

9.12.  O Credenciado não tem a obrigatoriedade de aceitar as demandas solicitadas em consulta, 

mas fica passivo de notificação, quando não cancelar o atendimento em tempo hábil. 

9.13. O Contrato de prestação de serviço se dará por Pedido de Compras, a emissão será para cada 

demanda solicitada.  
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10. DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

10.1. Pela prestação de serviços, objeto deste edital, o CREDENCIADO será remunerado conforme 

as condições estabelecidas no ANEXO II – TABELA DE VALORES deste Edital;  

10.2. O valor total da prestação de serviços consistirá nas horas de serviços prestados, devidamente 

formalizados através da autorização da prestação de serviços enviada no Pedido de Compra 

(PC);  

10.3. O pagamento dos valores correspondentes será efetuado através de depósito bancário na 

conta corrente da PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, em moeda corrente nacional, 

conforme:  

a) PESSOA JURÍDICA: O(s) pagamento (s) referente aos serviços prestados pelo 

CREDENCIADO será efetuado em conta corrente de pessoa jurídica do prestador em 

até 21 (vinte e um) dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal e com o aceite 

pelo SESI/RS; 

b) PESSOA FÍSICA: O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) mensalmente ou conforme a 

medição dos serviços em conta corrente de pessoa física, mediante a apresentação 

pelo CONTRATADO de documento legal e competente, via folha de pagamento, todos 

os pagamentos registrados no período de 1º (primeiro) a 15 (quinze) do mês e liberados 

para pagamento até o dia 15 (quinze), serão creditadas na conta corrente do prestador 

no último dia útil do mês seguinte. 

c) Para PESSOA FÍSICA ocorrerá a retenção do desconto de INSS 11% limitado ao teto 

do INSS. Poderá ocorrer descontos de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza 

quando houver. Poderá ocorrer o desconto de Imposto de Renda quando houver. 

10.4. A nota fiscal ou o Recibo de Pagamento Autônomo/RPA deverá ser preenchido com as 

seguintes informações: 

a) Especificação do serviço realizado e nº de horas; 

b) Período da realização do serviço;  

c) Número do Pedido de Compras – PC; 

d) Munícipio da prestação do serviço; 

e) Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação 

vigente; 

10.5. Todo e quaisquer ônus decorrentes de cancelamento e/ou emissões de notas fiscais são única 

e exclusivamente de responsabilidade do CREDENCIADO.  

10.6. As empresas que contemplam imunidade ou isenção tributária nas esferas federal, estadual, 

municipal ou previdenciária deverão apresentar, anexa a cada nota fiscal, declaração conforme 

modelo expedido pela RFB, atestando os dispositivos legais para a dispensa da retenção de 

impostos na fonte, conforme disposição legal.   

10.7. O preço avençado compreende todos os custos com mão de obra, seguros e encargos 

previdenciários e quaisquer outros encargos de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras 

despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução dos serviços que constituem o objeto 

deste contrato, observadas as normas relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão 

da responsabilidade solidária do SESI/RS, bem como inclusos nos preços o deslocamento, 

estadia e alimentação de pessoal da CONTRATADA. 

10.8. O SESI/RS poderá deduzir do montante a pagar a CONTRATADA os valores correspondentes 

a multas ou indenização devidas, nos termos deste edital. Sendo o valor a pagar insuficiente 

para cobrir o valor da multa/indenizações, fica a CONTRATADA obrigada a indenizar a 

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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11. PRAZO CONTRATUAL 

 

11.1. Após sua aprovação no processo de credenciamento a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA 

FÍSICA, será considerada CREDENCIADA, mediante aprovação do Termo de Credenciamento 

no sistema, cuja vigência será de 30 (Trinta) meses, podendo ser renovado por igual prazo, 

até o máximo de 60 meses. 

11.2. No prazo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da vigência do Termos de 

Credenciamento, o CREDENCIADO será notificado, devendo manifestar seu interesse na 

renovação do contrato mediante apresentação de documentação atualizada encaminhadas 

exclusivamente para o endereço de e-mail: credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br.  

11.3. A solicitação de cancelamento, exclusão ou Inativação da empresa ou profissional 

cadastrado deve ser encaminhado exclusivamente para o endereço de e-mail: 

credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br.    

11.4. O Termo de Credenciamento do edital e/ou o contrato se extinguirá pelo adimplemento das 

obrigações aqui ajustadas, ou pelo implemento de seu termo; podendo, no entanto, vir a ser (a) 

resilido, unilateralmente, a qualquer tempo e mediante inequívoca comunicação ao outro 

contraente, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, sem qualquer ônus, ressalvada as 

obrigações contratuais a que se submeteram; ou (b) resolvido por inadimplemento de qualquer 

das cláusulas ou condições, respondendo o infrator pelas perdas e danos a que der causa, 

observado o disposto no art. 32 do RLC do SESI. 

11.5. O Termo de Credenciamento do edital e/ou o contrato poderá ser resolvido, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, garantida ampla defesa, se o 

credenciado: 

a) Negociar o contrato, ou subcontratar, parcial ou totalmente, sem prévia 

autorização do SESIRS; 

b) Deixar de realizar os serviços, objeto do contrato, retardar o seu andamento e/ou 

executá-los em desconformidade com as diretrizes e orientações aqui previstas e 

aquelas emanadas do SESI/RS; 

 

11.6. O contrato vinculará não só os contraentes, como também seus sucessores a qualquer título, e 

somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita sendo que, eventual tolerância 

de qualquer dos contraentes não produzirá novação, alteração ou renúncia de direitos nem 

constituirá precedente invocável para o descumprimento de qualquer das cláusulas ou 

condições aqui ajustadas, aplicando-se, no que couber, a legislação civil em vigor. 

 

 

12. DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

12.1. No desenvolvimento de quaisquer atividades relacionadas ao presente processo licitatório ou 

de contratação direta, são observadas as Leis aplicáveis à Proteção de Dados, com empenho 

em proceder a todo o tratamento de dados que venha a mostrar-se necessário ao estrito e 

rigoroso cumprimento das legislações aplicáveis. A eliminação ou exclusão dos dados 

pessoais ocorrerá após os prazos legais relativos ao armazenamento para prestações de 

contas junto aos Órgãos de Controle, em atendimento ao princípio da publicidade previsto no 

art. 37 da Constituição Federal, no Regulamento de Licitações e Contratos do SENAI e do 

SESI. 

12.2. Quaisquer dados pessoais compartilhados não serão utilizados para fins distintos e fora do 

escopo do presente edital. 

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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12.3. A participação em processo licitatório ou de contratação direta representa o inequívoco 

consentimento do titular no tratamento dos dados pessoais (art. 7º, I).  

12.4. Os dados pessoais coletados nos processos licitatórios ou de contratação direta poderão se 

destinar ao cumprimento de obrigação legal pelo controlador (art. 7º II), para a execução de 

contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, 

a pedido do titular dos dados (art. 7º V) e para o tratamento legítimo por parte do controlador 

ou do operador, sem que se possa cogitar de violação da Lei. 

12.5. Será dever do CONTRATADO implementar regras de boas práticas e de governança que 

estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, 

incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, 

as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os 

mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados 

ao tratamento de dados pessoais. 

 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO CREDENCIADO 

 

13.1. O credenciado deve manter atualizadas suas informações cadastrais para a comunicação 

automática e interação no Portal de Compras da FIERGS, devendo sempre que necessário, 

anexar/apresentar documentação comprobatória da atualização. 

13.2. Quando consultado a disponibilidade de agenda o credenciado deve acessar o Portal de 

Compras do Sistema FIERGS para aceitar ou rejeitar a solicitação de credenciado. 

13.3. Quando solicitado a consulta de disponibilidade de agenda pela equipe de Suprimentos 

do SESI (via plataformas de mensagens instantâneas, SMS, e-mail e/ou ligação 

telefônica) informa ao atendente se aceita ou rejeita a solicitação de credenciado. 

13.4. Prestar os serviços conforme informações contidas na Solicitação de Credenciado e 

autorização de prestação de serviços, mediante recebimento do Pedido de Compra – PC. 

13.5. Prestar os serviços dentro dos parâmetros técnicos e recomendações do SESI/RS, normas e 

legislação vigente. 

13.6. Assumir o pagamento de todos os tributos, contribuições previdenciárias e necessárias ao 

cumprimento deste credenciamento.  

13.7. Responsabilizar-se por despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem. 

13.8.  Portar seus equipamentos de proteção individual necessários para as atividades a serem 

ministradas durante o curso. 

13.9.  Participar, quando convocado pelo SESI/RS, de capacitações técnicas e alinhamentos prévios 

e metodológicos, necessários à execução dos serviços. 

13.10.  Dispor de recursos de mídia (computador e acesso à internet), necessários à execução dos 

serviços e operação de sistemas.  

13.11. Comunicar a unidade do SESI/RS demandante do serviço, por escrito, qualquer problema que 

contrarie os procedimentos deste credenciamento ou quando verificar condições inadequadas 

ou a iminência de fatos que possam pôr em risco a integridade sua e dos participantes, ou 

ainda, qualquer situação que possa prejudicar a perfeita prestação dos serviços.  

13.12. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços, obedecendo ao 

cronograma e carga horária.  

13.13. Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços.  

13.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer 

assunto inerente ao SESI/RS ou terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução 

do serviço.  

13.15. Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI/RS.  
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13.16. Não designar profissional não habilitado pelo SESI/RS para a execução do serviço.  

13.17. Participar, quando solicitado, dos procedimentos de Integração para acesso seguro aos locais 

de execução dos cursos, conforme disponibilidade do cliente, respeitando regras e normas 

internas da empresa cliente, bem como, encaminhar documentação necessária, suportando 

todos os custos decorrentes destes procedimentos. 

13.18. Atender as normas e diretrizes do SESI-RS 

 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO SESI/RS 

 

14.1. Solicitar via Portal de Compras à consulta e/ ou a disponibilidade de atendimento de 

profissionais, protocolando a SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO.  

14.2. Formalizar a Solicitação de Credenciado emitindo o Pedido de Compra (PC). 

14.3. Incluir no Pedido de Compras os aspectos financeiros, quantidades e protocolo da 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO, relativo à consulta solicitada no Portal de Compras, 

serviço a ser prestado. 

14.4. Prestar apoio administrativo ao CREDENCIADO, orientando, sobre os procedimentos que 

norteiam os aspectos de prestação de serviços, as políticas da Instituição, bem como, o padrão 

de qualidade requerido pelo SESI/RS visando garantir a qualidade do atendimento e execução 

dos serviços. 

14.5. Acompanhar e supervisionar a prestação dos serviços, visando garantir a qualidade do 

atendimento e execução dos serviços, conforme a Solicitação de Credenciado protocolada e 

autorizada com a emissão do Pedido de Compras. 

14.6. Disponibilizar ao CREDENCIADO todas as informações necessárias e apoio para a execução 

dos serviços. 

14.7. Promover, quando necessário, capacitações técnicas e metodológicas para o CREDENCIADO. 

14.8. Apresentar as normas e diretrizes do SESI-RS. 

 

 

 

15.1. O CREDENCIADO poderá, a critério do SESI/RS, garantida ampla defesa, receber as 

seguintes sanções: 

 

a. Advertência: medida administrativa aplicada como forma de sinalizar que o credenciado 

cometeu uma infração que desrespeita os itens contidos neste Edital (através do envio 

de Carta eletrônica). 

b. Multas de: 

1. 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado em caso de atraso 

ou falha na execução do objeto, ou quando não houver aceitação pelo SESI/RS 

da justificativa de atraso na entrega dos serviços, limitada a incidência a 9% 

(nove por cento). Após o trigésimo dia, e a critério do SESI/RS, poderá ocorrer a 

não aceitação do mesmo, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da resolução unilateral da avença; 

2. 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total 

do contrato, ou no caso de reincidência, pelo descumprimento de qualquer 

cláusula contratual, após devidamente notificada. 

3. As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, 

poderão ser aplicadas ao CREDENCIADO juntamente com as de multa, 

15. DAS SANÇÕES E DO DESCREDENCIAMENTO 
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descontando-a dos pagamentos a serem efetuados, ou recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial. 

4. As multas estabelecidas são entendidas como independentes e cumulativas, 

sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, 

e serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 

 

15.2. O SESI/RS poderá, a qualquer momento, garantida ampla defesa, solicitar o 

descredenciamento nas seguintes hipóteses: 

 

1. Descumprimento das exigências previstas neste edital e no termo de 

credenciamento, oportunizada defesa prévia; 

2. Negligência, imprudência ou imperícia comprovada dos profissionais do 

CREDENCIADO.  

3. Designar ou substituir profissional, em integral ou parcialmente, os serviços que 

lhe foram atribuídos, salvo se expressamente autorizado, por escrito, pelo 

SESI/RS.  

4. Se o CREDENCIADO não atender às especificações técnicas de qualidade 

SESI. 

5. Prestar serviços com qualidade insuficiente, conforme apurado em avaliação da 

equipe técnica do SESIRS. 

6. Ofertar ou divulgar seus serviços, durante a prestação do serviço em nome do 

SESI/RS.  

7.  Não realizar o processo de alinhamento pedagógico, capacitações, 

recadastramento, revalidações, renovação de contrato ou outras solicitações do 

SESI/RS. 

8. O CREDENCIADO poderá solicitar o descredenciamento a qualquer tempo, 

mediante solicitação por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Caso haja autorizações de serviços mediante Pedido de Compra (PC) ativas, fica 

o credenciado obrigado a cumpri-la em sua totalidade ou a critério do SESI/RS.  

 

15.3. Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificados e aceito 

pelo SESI/RS, em relação às situações supramencionadas, o credenciado ficará isento das 

penalidades mencionadas. 

 

15.4. Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, em qualquer caso de aplicação de 

penalidade, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da notificação. 

 

15.5. A aplicação das penalidades previstas neste edital não afasta o dever do CREDENCIADO de 

executar o serviço contratado, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a 

ser pleiteada pelo SESI/RS em razão das perdas e danos causados pelo CREDENCIADO. 

 

 

 

16.1. Constituem partes integrantes deste Edital os seguintes anexos; 

a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

b) ANEXO II – TABELA DE VALORES. 

c) ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS. 

d) ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO. 

16. DOS ANEXOS 
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e) ANEXO V – MINUTA DA SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO. 

f) ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA ETAPA DIDÁTICA-

PEDAGÓGICA E ENTREVISTA. 

g) ANEXO VII – MANUAL DO CREDENCIADO SESI. 

h) ANEXO VIII - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO E 

PAGAMENTO DE CREDENCIADO 

i) ANEXO IX - MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA 

 

 

16.2. Consultas referentes ao Edital poderão ser formuladas e encaminhadas pelo endereço 

eletrônico: credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br 

 

16.3. Demais informações de atendimento aos fornecedores podem ser realizadas no horário das 

09h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira pelo telefone (51) 3347.8907 - Gestão de 

Suprimentos/GESUP. 

 

 

 
Porto Alegre, 05 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Leonardo dos Santos Corrêa 
Presidente da Comissão de Licitação 

mailto:credenciamento.suprimentos@fiergs.org.br
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
1.1 Este termo de referência tem como objeto o “CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) 

JURÍDICA(S) E PESSOA(S) FÍSICA(S), PARA INTEGRAR O CADASTRO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVA DO SESI/RS”. 

1.2  Os credenciados poderão ser chamados para prestarem serviços quando houver demanda, 
em regime de não exclusividade, cumpridas as exigências e condições descritas nas 
modalidades e atividades de conhecimento estabelecidas no ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA DOS SERVIÇOS.  

1.3 O presente edital terá por abrangência, quanto à execução do objeto, os municípios do 
estado do Rio Grande do Sul, suprindo as demandas oriundas da Industria de todo o estado. 
 

2. VALIDAÇÃO TÉCNICA 

2.1 O processo de validação técnica de credenciamento é composto por 4 (quatro) etapas que 
ocorrem por meio eletrônico, registradas no Portal de Compras do Sistema FIERGS e 
detalhadas a seguir: 

 

• 1ª Análise das informações e documentos inseridos no sistema eletrônico; 

• 2ª Avaliação didático-pedagógica; 

• 3ª Entrevista; 

• 4ª Repasse de Metodologia. 
 
2.2 Os Profissionais que ao final do processo de credenciamento forem aprovados em todas as 

etapas/fases descritas acima, integrarão o cadastro na condição de credenciados para 
prestar os serviços conforme especificação do presente edital de credenciamento. 

 
2.3 Documentos de Habilitação Técnica pessoa jurídica e pessoa física: 
 
2.3.1 Possuir formação relacionada em Educação Física e apresentar cópia do diploma, 

certificado ou documento emitido pela instituição de ensino, que comprove a habilitação; 
2.3.2 Cópia do registro no MTE, e/ou Comprovante de registro junto ao conselho da classe – 

CREF (do Rio Grande do Sul, ou seguindo Resolução CONFEF nº 253/2013); 
2.3.3 Currículo Atualizado; 
2.3.4 Anexar no sistema os documentos que possam comprovar experiência e/ou certificação 

nos serviços selecionados no cadastro. Conforme as modalidades do ANEXO III – 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS. 

2.3.5 Os profissionais devem possuir formação em Bacharelado e/ou Licenciatura Plena em 
Educação Física (área de atuação Bacharelado) bem como o respectivo registro junto ao 
conselho da classe – CREF (do Rio Grande do Sul, ou seguindo Resolução CONFEF nº 
253/2013). 

2.3.6 Comprovante de registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Educação Física – 
CREF. 

 
2.4 Avaliação didática-pedagógica por meio de uma miniaula gravada em vídeo (filmagem), 

ou uma miniaula on-line ao vivo agendada previamente de acordo com a 
disponibilidade do SESI: 

 
2.4.1 A avaliação didática-pedagógica tem caráter eliminatório e será realizada, após a 

apresentação e validação da documentação completa do candidato ao credenciamento. 
2.4.2 Nesta ocasião, serão avaliadas habilidades específicas com a finalidade de verificar os 

conhecimentos, o desempenho didático e comportamental do candidato. 
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2.4.3 O tema da miniaula para avaliação didático-pedagógica será indicado pelo SESI, 
respeitando as opções dos serviços no qual o candidato se inscreveu.  

2.4.4 Na avaliação do candidato serão observados os seguintes critérios: comunicação, clareza 
e contextualização; domínio e desenvoltura para explanar o tema; organização do tempo; 
didática, e conhecimento técnico. Conforme ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA 
HABILITAÇÃO TÉCNICA – ETAPA DIDÁTICA-PEDAGÓGICA E ENTREVISTA. 

2.4.5 Para a avaliação através de miniaula gravada em vídeo (filmagem): 
i. O vídeo/aula deverá conter entre 10 e 20 minutos, com uma apresentação inicial do 

candidato de no máximo 3 minutos.  
ii. Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta ou modelos de 

apresentação. 
iii. O link para acesso ao vídeo deverá ser encaminhado por e-mail ao validador técnico do 

SESI antes da Etapa de Entrevista. 
2.5 O não comparecimento, sem aviso prévio, na avaliação on-line ao vivo, elimina 

automaticamente o profissional indicado. 
2.6 O SESI/RS informará os resultados da validação didática-pedagógica em até 3 (três) dias 

úteis após o envio do vídeo; 
2.7 Os profissionais apresentados que não obtiverem a pontuação mínima exigida na etapa, 

poderão candidatar-se novamente para participar do processo de credenciamento 6 (seis) 
meses após a primeira tentativa. 

2.8  O(s) profissional(ais) da pessoa jurídica e pessoa física aprovados nesta etapa serão 
convocados a participar da Entrevista com o Técnico Responsável do SESI; 

 
2.9 Entrevista com Técnico Responsável do SESI/RS. 
 
2.9.1 O agendamento de data, horário e local (preferencialmente virtual), deverá ser indicado e 

informado com antecedência pelo SESI/RS; 
2.9.2 Para candidatos Pessoa Jurídica, a empresa deverá indicar um dos seus profissionais ou 

o próprio representante da empresa poderá ser entrevistado.  
2.9.3 Na entrevista dos candidatos serão observados os seguintes critérios: Comportamento 

(capacidade de articulação, análise, planejamento e organização) e Experiência nas 
modalidades (vivências, conhecimentos e certificados). Itens detalhados no ANEXO VI – 
CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA – ETAPA DIDÁTICA-PEDAGÓGICA E 
ENTREVISTA. 

2.9.4 O não comparecimento, sem aviso prévio, na entrevista, elimina automaticamente o 
profissional indicado. 

2.9.5 Candidatos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, aprovados ou reprovados na etapa de 
Entrevista serão notificados pelo SESI no prazo de 03 (Três) dias 

2.9.6 Os profissionais apresentados que não obtiverem a pontuação mínima exigida na etapa, 
poderão candidatar-se novamente para participar do processo de credenciamento 6 (seis) 
meses após a primeira tentativa. 

2.9.7 Profissionais aprovados na etapa da Entrevista estarão aptos e serão convocados a 
participarem da etapa de Repasse de Metodologia. 

 
2.10 Repasse de Metodologia: 

 
2.10.1 O agendamento de data, horário e local, deverá ser indicado e informado com 

antecedência pelo SESI/RS; 
2.10.2 Esta etapa deverá ser realizada preferencialmente de modo virtual via plataforma ou por 

reunião on-line. 
2.10.3 A não conclusão da etapa de repasse, dentro do prazo previamente estipulado, elimina 

automaticamente o profissional indicado; 
2.10.4 As horas destinadas ao recebimento do repasse da metodologia não serão ressarcidas; 
2.10.5 Tempo previsto para o repasse não será superior a 02 horas em único dia; 
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2.10.6 Após a conclusão e aprovação das etapas mencionadas acima, a PESSOA JURÍDICA ou 
PESSOA FÍSICA será incluída no cadastro como Credenciada, e posterior a emissão e 
assinatura do Contrato estará apta à Prestação de Serviços; 

2.10.7 Reciclagem de metodologias de trabalho: 
i. Profissionais ou empresas poderão ser convocados a qualquer momento para 

atualização de conteúdos, reciclagem de metodologias dos serviços do SESI/RS e 
reuniões de alinhamento; 

ii. A reciclagem metodológica será agendada virtualmente ou presencialmente nas 
Unidades Operacionais do SESI, conforme acordo entre as partes; 

iii. O credenciado que não participar das reciclagens de metodologias, não poderá receber 
demandas de serviços, e neste caso, será notificado de acordo com o processo de pós 
compras. 

 
3. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

 
3.1 Prestar os serviços de Atividades Físicas e Esportivas nos locais indicados pelo SESI/RS, 

conforme solicitação e demanda. 
3.2 O credenciado, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, receberá demandas para atendimento 

dentro da abrangência de distâncias ao qual optou no momento do cadastro.  
3.3 O credenciado deverá considerar que a possibilidade de feriado municipal não o impede da 

realização da prestação do(s) serviço(s), bem como, se realizado em sábados e domingos, 
quando solicitado; 

3.4 Utilizar as definições técnicas, relatórios e orientações definidas pelo profissional de 
Educação Física do SESI/RS, embasadas nas diretrizes técnicas dos programas, para 
elaboração das atividades dos serviços, conforme repasse da metodologia; 

3.5 Emitir mensalmente ou a cada encerramento de demanda o ANEXO VIII – RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO E PAGAMENTO DE CREDENCIADO, identificando o 
cliente atendido, data e número de atendimentos, e demais dados para validação da 
execução do(s) serviço(s). Este relatório deverá estar devidamente assinado e ser enviado ao 
SESI Contratante; 

3.6 Após validado do Relatório de Acompanhamento de Produção e Pagamento, o credenciado 
deverá apresentar a NF ou RPA (ANEXO IX - MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO A 
AUTÔNOMO), dentro do prazo estipulado. 

3.7 Possuir acesso à internet para utilizar software/aplicativos/sistemas fornecidos pelo SESI/RS, 
quando for o caso e alimentá-lo na frequência indicada; 

3.8 Utilizar materiais e equipamentos fornecidos pelo SESI/RS, que deverão ser utilizados na 
prestação dos serviços, em regime de comodato, responsabilizando-se por sua guarda, bem 
como, responsabilizar-se pelo transporte de materiais e equipamentos, sem ônus adicional ao 
CONTRATANTE; 

3.9 Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados durante a execução dos 
serviços, bem como ressarcir danos morais e físicos se causados ao SESI/RS ou ao seu 
Cliente; 

3.10 A cada demanda o profissional deverá apresentar-se na empresa cliente do SESI/RS, 
portando documento de identificação com foto (Carteira de identidade, profissional ou CNH); 
materiais de identificação do SESI quando fornecidos. 

3.11 Assumir as despesas de deslocamento, utilização de veículo próprio, hospedagem e 
alimentação, próprias ou do seu pessoal quando ocorrer, bem como, todos os custos relativos 
a mão de obra, seguros, encargos previdenciários, trabalhistas e quaisquer outros encargos 
de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras despesas diretas ou indiretas indispensáveis à 
execução dos serviços que constituem o objeto do presente termo, observadas as normas 
relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão da responsabilidade solidária do 
CONTRATANTE; 

3.12 Não serão consideradas para fins de reembolso as horas-deslocamento, aqui entendidas 
como o tempo em que se está em deslocamento e em espera (como nos casos de atrasos do 
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meio de transporte escolhido, seja por qualquer motivo apresentado) do credenciado até o 
local de realização do serviço contratado; 

3.13 Não divulgar, fotografar e/ou gravar assuntos internos do cliente SESI/RS, sem autorização 
prévia de todas as partes envolvidas; 

3.14 Em caso de falta, férias ou afastamento previsto em Lei de algum de seus 
colaboradores/prestadores de serviço que esteja a serviço do SESI/RS, substituí-lo 
imediatamente e comunicar o fato ao SESI/RS (Pessoa Jurídica). Somente profissionais que   
foram indicados no cadastro da empresa e realizaram o repasse de metodologia poderão 
realizar esta substituição. Em caso de Pessoa Física comunicar ao SESI/RS com 
antecedência de até 05 (cinco) dias qualquer fato superveniente ou cancelamento da 
prestação de serviços; 

3.15 Não divulgar sua marca, seus serviços, produtos, nome, logomarca, telefone e/ou qualquer 
material que contenha algo que identifique sua empresa; 

3.16 Garantir que seus profissionais com Bacharelado e/ou Licenciatura Plena em Educação 
Física estejam devidamente regularizados junto ao conselho da classe – CREF (do Rio 
Grande do Sul, ou seguindo Resolução CONFEF nº 253/2013), certificando que os 
profissionais estão com o documento vigente durante todo período de contrato de prestação 
de serviço ao SESI/RS. Entende-se licenciatura plena profissional com licenciatura e 
bacharelado em educação física; 

3.17 No caso de Pessoa Jurídica, estabelecer um único Responsável pela empresa credenciada 
como contato para tratar de questões dos atendimentos (alterações de horário, novos 
atendimentos, outras que sejam por conta da execução dos serviços), não podendo ser 
alinhada direto com seus empregados; 

3.18 Participar sempre que houver convocação para monitorias, repasse ou atualização de 
metodologia. 

3.19 Participar, quando solicitado, dos procedimentos de Integração para acesso seguro aos locais 
de execução dos serviços, conforme disponibilidade do cliente, respeitando regras e normas 
internas da empresa cliente, bem como, encaminhar documentação necessária, suportando 
os custos decorrentes destes procedimentos.  

3.20 Assumir o pagamento de todos os tributos, contribuições previdenciárias e necessárias ao 
cumprimento deste credenciamento.  

3.21 Portar seus equipamentos de proteção individual necessários para as atividades a serem 
ministradas durante o curso. 

3.22 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 
manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços, tais como manipulação de dados e 
demais determinações previstas Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).  

3.23 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer 
assunto inerente ao SESI/RS ou terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução 
do serviço.  

3.24 Demais atribuições e detalhamentos das obrigações do Credenciado estão descritos no 
Manual de credenciado ANEXO VII – MANUAL DO CREDENCIADO. 

3.25 Desenvolver seu trabalho seguindo as premissas do CÓDIGO DE ÉTICA 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO SESI/RS 

 
4.1 Fornecer todos os modelos de planilhas e controles em formato editável ou formulário web 

(acesso identificado) para utilização pela empresa/profissional credenciada(do) nos serviços. 
4.2 Disponibilizar ao CREDENCIADO todas as informações necessárias e apoio pedagógico para 

a execução dos serviços, fornecendo materiais e equipamentos à credenciada sempre que 
que fizer necessário. 

4.3 Realizar o repasse da metodologia e reciclagens para fim de garantir a implementação dos 
Serviços de Atividades Físicas e Esportivas do portfólio do SESI/RS devidamente atualizadas. 

4.4  Conferir e aprovar os relatórios de acompanhamento de produção e pagamento 
encaminhados pelo CREDENCIADO. 



 

 
 

21 

 

 

4.5 Monitorar a execução dos serviços prestados pelos CREDENCIADOS em conformidade com 
o Edital e Anexos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ao 
CREDENCIADO as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

4.6 Comunicar ao CREDENCIADO com antecedência máxima de 24 horas úteis do 
cancelamento das atividades demandadas. Na impossibilidade de atendimento do prazo, o 
SESI/RS pagará 50% do valor das horas canceladas, correspondente ao dia do 
cancelamento, os demais dias e horas não serão indenizados. 

 
5. DO PREÇO, FORMA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  

 
5.1 Pela prestação de serviços, objeto deste edital, o CREDENCIADO será remunerado conforme 

as condições estabelecidas no ANEXO II - TABELA DE VALORES, deste Edital;  
5.2 O valor total da prestação de serviços consistirá nas horas de serviços prestados, 

devidamente formalizados através da autorização da prestação de serviços enviada no 
Pedido de Compra (PC);  

5.3 O pagamento se dará por depósito com conta corrente após a apresentação da Nota Fiscal 
ou RPA (Recibo de Pagamento de Autônomo). ANEXO IX - MODELO DE RECIBO DE 
PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA. 
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ANEXO II - TABELA DE VALORES 

1. A tabela abaixo informa o valor/hora a ser pago aos profissionais.  

DISTÂNCIA 
 VALOR HORA R$ 

PESSOA FÍSICA 
VALOR HORA 

ENTRE 22H E 5H. PF 
VALOR HORA R$ 

PESSOA JURIDICA 
VALOR HORA 

ENTRE 22H E 5H. PJ 

0-30KM R$51,00 R$61,00 R$61,00 R$73,00 

31-60KM R$62,00 R$74,00 R$74,00 R$89,00 

61-100KM R$100,00 R$120,00 R$120,00 R$144,00 

101-150KM R$131,00 R$157,00 R$157,00 R$188,00 

acima de 150km R$178,00 R$214,00 R$214,00 R$257,00 
 
 

2. Sistema de busca – Eixo de distância para atendimento, quando aplicado o deslocamento. 

a. A plataforma eletrônica possui como eixo de busca o sistema de “raio”, linha reta.  
b. A plataforma eletrônica irá pesquisar e buscar os credenciados disponíveis dentro de um eixo de pesquisa. 
c. O Sistema calcula o raio da distância do município de origem do credenciado até o munícipio de desenvolvimento da atividade. 

d. Cabe ao credenciado aferir o custo/benefício do atendimento. 
e. Em uma simulação; se o município estiver contemplado na busca e ao menos seus limites forem abrangidos por esse raio, 

todos os credenciados daquele município e os de abrangência do “raio” serão listados. 

   
* Como referência foi utilizado a plataforma Google Maps ou similar. 
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ANEXO III - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 
 

ITEM MODALIDADE 

01 

GINÁSTICA LABORAL 
  
O serviço de Ginástica Laboral do SESI/RS tem como objetivo atuar como ferramenta de 
promoção de saúde no ambiente laboral. As aulas de ginástica laboral têm duração de 10 a 15 
minutos, podendo variar conforme realidade da empresa. São realizadas em turmas de até 30 
participantes, sendo que as atividades desenvolvidas ocorrem durante a rotina de trabalho, por 
meio de sessões caracterizadas por pausas fisicamente ativas, que são organizadas e 
orientadas por profissionais de Educação Física. A frequência mínima é de duas vezes na 
semana, podendo variar para até cinco vezes. Além das ações presenciais, o serviço conta com 
estratégias informativas no formato de cards, vídeos e e-book, contendo orientações e dicas de 
saúde, que são enviados a empresa, no formato digital. 

02 

EMPRESA FITNESS  
 
O Empresa Fitness é um serviço especializado, ofertado para pessoa jurídica, que oferece aos 
trabalhadores oportunidades para a prática de exercício físico e/ou esportivo orientado, visando 
promover a melhoria e/ou manutenção dos parâmetros morfológico, funcionais e da aptidão 
física relacionada à saúde, conforme especificidade do serviço contratado. O atendimento pode 
ocorrer por meio da criação de grupos para práticas de exercícios físicos e/ou esportivo, sempre 
com a implementação e acompanhamento de programas sistematizados operacionalização de 
atividades. A modalidade será definida conforme a necessidade da empresa (ex: treinamento 
funcional, pilates, grupo de corrida e caminhada, ritmos entre outros). As aulas e ou atividades 
podem ocorrer dentro do espaço da empresa, locais públicos ou na unidade operacional do 
SESI. Podem ocorrer na frequência de 2 a 5 vezes na semana, podendo ter duração de 45 a 60 
minutos. O número de alunos vai variar conforme a modalidade contratada, local disponível para 
a prática e/ou conforme a demanda solicitada e acordada com a empresa. 

03 

ACADEMIA SESI 
 
O serviço oportuniza aos participantes espaços especializados para a prática de exercício físico 
com profissionais habilitados, em um ambiente mais intimista, que proporciona ao participante 
mais foco, qualidade, tranquilidade, privacidade, saúde e segurança. As academias do SESI 
atuam em dois modelos: Academias formais e estúdios de treinamento funcional. 

04 

GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS 
 
Entendidos pelo SESI/RS como um serviço especializado, que visa oportunizar exercícios 
físicos e/ou esportivos sistematizados e orientados em ambiente equipado. Com uma estratégia 
de promoção da saúde e bem-estar as atividades serão aeróbicas e/ou anaeróbicas associadas 
à avaliação física. O serviço disponibiliza aos trabalhadores e aos seus dependentes e 
comunidade oportunidades para a prática de atividade física sistematizada e orientada, através 
da criação de grupos de ginástica, ritmos, treinamento funcional, grupos de corrida, modalidades 
esportivas, lutas, entre outros. Este serviço é disponibilizado dentro das unidades do SESI para 
trabalhadores da indústria, seus dependentes e comunidade em geral.  

05 

EVENTOS ESPORTIVOS 
 
Promoção, organização e execução de eventos esportivos com caráter socioeducativo 
fundamentado na participação do trabalhador da indústria tendo em vista a prática esportiva, 
valorização humana, a promoção social e a melhoria da qualidade de vida. Realizados com o 
objetivo de oportunizar a prática desportiva por meio das Eventos em diferentes modalidades 
esportivas, promovendo a confraternização entre trabalhadores, empresários do ramo industrial 
e comunidade.  



 

29 

 

 
 

MODALIDADE: GINÁSTICA LABORAL 

Controles a serem realizados: Requisitos e Responsabilidades dos profissionais: 

• Realizar Sensibilização e divulgação do 
programa; 

• Realizar visita empresa para 
mapeamento das atividades posturais; 

•  Aplicar Questionário Perfil da Atividade 
Física + Saúde 

• Planejar e executar as atividades/aulas 

• Controle de Frequência; 

•  Abordagem orientativa sobre temas de 
saúde; 

• Aplicar pesquisa de satisfação. 

 

• Atender ao disposto em edital; 

• Planejar as intervenções que serão feitas na empresa; 

• Realizar a prestação do serviço(s) no dia e hora 
marcada; 

• Realizar a aplicação de avaliação e diagnósticos 
quando solicitado pelo SESI/RS; 

• Realizar registros do atendimento formalizando o 
período em que esteve na empresa através da lista de 
chamada do trabalhador e relatório de produção; 

• Realizar sensibilização dos empregados quanto aos 
benefícios de um estilo de vida ativo e saudável; 

• Ministrar aulas e atividades especiais (Sipat, datas 
comemorativas, eventos internos etc.) nas empresas 
respeitando a diretrizes técnicas. 

 
  

MODALIDADE: EMPRESA FITNESS  

Controles a serem realizados: Requisitos e Responsabilidades dos profissionais: 

• Visita na empresa para Mapeamento 
das atividades Posturais; 

• Sensibilização e apresentação do 
Programa; 

• Questionário de Prontidão para 
Atividade Física; 

• Questionário Perfil da Atividade Física 
+ Saúde; 

• Planejamento e execução das 
atividades; 

• Controle de Frequência; 

• Aplicar pesquisa de satisfação. 

 

• Atender ao disposto em edital; 

• Planejar as intervenções que serão feitas na empresa; 

• Realizar a prestação do serviço(s) no dia e hora 
marcada; 

• Realizar a aplicação de avaliação, questionários e 
diagnósticos quando solicitado pelo SESI/RS; 

• Realizar registros do atendimento formalizando o 
período em que esteve na empresa através da 
chamada do trabalhador e relatório de produção; 

• Realizar sensibilização dos empregados quanto aos 
benefícios de um estilo de vida ativo e saudável; 

• Ministrar aulas e atividades especiais (sipat, datas 
comemorativas, eventos internos etc.) nas empresas 
respeitando a diretrizes técnicas. 
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MODALIDADE: ACEDEMIA SESI 

Controles a serem realizados: Requisitos e Responsabilidades dos profissionais: 

• Recepcionar novos alunos e 

apresentar as informações sobre 

a academia (funcionamento, 

turmas etc.);  

• Realizar a avalição física (Par-q); 

• Auxiliar o aluno no agendamento 

das aulas através do APP;  

• Planejar e aplicar os treinos e 

aulas da(s) modalidade(s) 

escolhidas do edital;  

• Realizar avaliação de 

Bioimpedância com balança 

OMROM;  

• Acessar APP para lançar 

informações da Bioimpedância 

dos alunos;  

• Questionário Perfil da Atividade 

Física + Saúde; 

• Realizar a avaliação e troca de 

treino dos alunos; 

• Atender ao disposto em edital; 

• Realizar a prestação do(s) serviço(s) no dia e hora 

marcada; 

• Realizar a aplicação de avaliação, questionários e 

diagnósticos quando solicitado pelo SESI/RS; 

• Realizar registros do atendimento formalizando o período 

em que esteve na Academia através do relatório de 

presença do credenciado e/ou relatório de produção; 

• Controlar as atividades, com elaboração de planilhas de 

exercícios ou ficha de treino, respeitando as orientações e 

diretrizes técnicas; 

• Realizar sensibilização dos alunos quanto aos benefícios 

de um estilo de vida ativo e saudável; 

• Ministrar aulas e atividades especiais (datas 

comemorativas, eventos internos e etc.) respeitando a 

diretrizes técnicas 

MODALIDADE: GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS 

Controles a serem realizados: Requisitos e Responsabilidades dos profissionais: 

• Recepcionar novos alunos e 

apresentar as informações sobre 

os grupos de atividade física 

(funcionamento, turmas etc.);  

• Realizar a avalição física (Par-q); 

• Planejar e aplicar aulas da(s) 

modalidade(s) escolhidas do edital;  

• Questionário Perfil da Atividade 

Física + Saúde; 

• Planilha de frequência; 

• Anamnese; 

• Relatório técnico final. 

• Atender ao disposto em edital; 

• Realizar a prestação do serviço(s) no dia e hora 

marcada; 

• Realizar a aplicação de avaliação, questionários e 

diagnósticos quando solicitado pelo SESI/RS; 

• Realizar registros do atendimento formalizando o 

período em que esteve no SESI através do relatório de 

presença do credenciado e/ou relatório de produção; 

• Realizar sensibilização dos alunos quanto aos benefícios 

de um estilo de vida ativo e saudável; 

• Ministrar aulas e atividades especiais (datas 

comemorativas, eventos internos e etc) respeitando a 

diretrizes técnicas 
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MODALIDADE: EVENTOS ESPORTIVOS 

Controles a serem realizados: Requisitos e Responsabilidades dos profissionais: 

• Orientação Técnica com 
representantes das equipes/duplas 
ou atletas; 

• Controle de entrega de materiais, kits 
e etc.; 

• Relatório parcial e geral final; 

• Questionário IPAQ (quando 
solicitado); 

• Registro da prestação do serviço. 
 

• Atender ao disposto em edital; 

• Planejar as intervenções conforme planejamento de 
realização determinada pelo SESI/RS; 

• Realizar a prestação do serviço(s) no dia e hora marcada. 

• Retirar/devolver os materiais para o evento no próprio 
SESI/RS (sumulas, bolas, troféus, banners etc.) quando 
necessário; 

• Verificar no ato do evento/jogo se não há pessoas 
irregulares participando; 

• Atentar-se para que o evento/jogo comece e termine no 
horário marcado, além de ter conhecimento da 
programação geral, e do regulamento da competição, 
após disponibilizado; 

• Preparar local, recebendo trabalhadores, as equipes e 
arbitragem; 

• Conferir documentação dos participantes e/ou ficha de 
inscrição; 

• Manter a ordem e a organização no local de competição 
durante o evento; 

• Realizar a aplicação de avaliação, questionários e 
diagnósticos quando solicitado pelo SESI/RS; 

• Registrar o atendimento formalizando o período em que 
esteve no evento através do relatório de produção 
quando solicitado; 

• Sensibilizar os trabalhadores quanto aos benefícios de 
um estilo de vida ativo e saudável; 
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ANEXO IV – MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 
  

    

        

     

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

  

 

   

      

    

Informações geradas em  XX/XX/XXXX  09:30:05 
 

 

      

    

Por XXXXXXXXXXXXX 
 

 

      

      

       

  

  
 

 

   

 

  

    

 

Edital de credenciamento 

xxxxxx xxxxxx Situação Ativo 

Objeto  

Descrição  

Unidade gestora SESI DR 

Gestor XXXXXXXX Tipo de contrato Padrão 

Número do contrato XXXXXXXX Término do contrato (Vigência) XX/XX/20XX 03:00:00 

Faixa de atendimento do Edital: XXXXXXXX 
 

 

    

 

Demanda 

Descrição Área de atuação 

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

    

 

Modalidade 

Descrição 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 

 

CREDENCIADO/FORNECEDOR 

EMPRESA/NOME xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CNPJ/CPF xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TERMO APROVADO POR 

NOME xxxxxxxxxxxxxxxxx 

CPF  

DATA xx/xx/xxx 
 

  

 

APROVAÇÕES TÉCNICAS 

PROFISSIONAL APROVAÇÃO 

zzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz  xx/xx/20xx xx:xx:xx 

 

 

Anexo do edital 

Arquivo Data 

xxxxxxxxxx xx/xx/20xx 
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Parte 01 – DO TERMO DE CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento particular, a entidade credenciadora do edital de referência deste 
termo, estabelecida na Av. Assis Brasil nº 8787, bairro Sarandi, em Porto Alegre, RS, neste ato 
representada como unidade gestora, denominado CONTRATANTE, e o(a) credenciado(a), emissor 
deste termo, com acesso particular para aceite, com login e senha, denominado (a) CONTRATADO (A), 
solicita credenciamento e aprova o presente Termos de Credenciamento, mediante as cláusulas e 
condições estabelecidas em edital e as seguintes:  

TÍTULO I 

DO OBJETO 

PRIMEIRA – Constitui objeto do presente termo de credenciamento a prestação de serviço pela 
CONTRATADA, nas demandas, áreas de atuação e modalidades identificadas neste termo, conforme 
demandas do CONTRATANTE. 

Parágrafo Único - Os serviços serão executados de acordo com o escopo previsto no edital supracitado 
e seus anexos. 

SEGUNDA - Qualquer atividade não prevista no presente instrumento, e que esteja vinculada ao seu 
objeto, fica sujeita à celebração de um novo termo de credenciamento ou termo aditivo. 

Parágrafo Único – Quando a alteração tratar de acréscimo ou supressão do objeto do presente 
instrumento deverá ser respeitado o limite estabelecido nos art. 30 do Regulamento de Licitações e 
Contratos do SESI e do SESI. Eventuais prestações de parte da CONTRATADA, por seus 
representantes ou prepostos, sem instrumentação normativa superveniente, constituem mera 
liberalidade espontânea, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 

TÍTULO II 

DAS OBRIGAÇÕES 

TERCEIRA – Competirá a CONTRATADA: 

1. Cumprir todas as obrigações relacionadas no Edital de Credenciamento referência neste termo e 
seus anexos; 

2. Responsabilizar-se em caráter exclusivo pela execução dos serviços objeto do presente termo;  
3. Responder por todas as despesas necessárias à realização do objeto contratado, ficando desde 

já excluída qualquer responsabilidade solidária ou subsidiaria do CONTRATANTE, por eventuais 
inadimplementos, ilícitos e/ou autuações que a CONTRATADA der causa; 

4. Atuar em conformidade com as normas operacionais do CONTRATANTE, zelando pelas suas 
instalações, bem como atender suas solicitações, quando em serviço nas dependências do 
CONTRATANTE;  

5. Adotar todas as medidas preventivas à ocorrência de acidentes pessoais e destinadas a 
preservar a vida e a integridade física de todas as pessoas envolvidas na execução dos serviços 
objeto deste termo; 

6. Executar a prestação do serviço, devidamente qualificado e seguindo todas as orientações 
realizadas pelo contratante, provendo todos os equipamentos e/ou condições necessárias à 
perfeita execução dos serviços; 

7. Fazer com que seus empregados e ou prepostos realizem a  prestação de serviço, devidamente 
qualificados e seguindo todas as orientações necessárias para à perfeita execução dos 
serviços;  

8. Atender de imediata as solicitações do CONTRATANTE, quando estruturada em pós-compras.  
9. Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

CONTRATANTE ou de terceiros, quando tenham sido causados durante a execução dos 
serviços; 

10. Manter, durante toda a vigência deste termo, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei e solicitadas no presente edital 
de credenciamento; 

11. Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança implementados nas 
dependências do CONTRATANTE, quando em serviço nas suas dependências; 
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12. Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços ora contratados; 
13. Assumir o polo passivo de quaisquer demandas judiciais propostas contra o CONTRATANTE ou 

autos de infração, decorrentes do objeto previsto na cláusula PRIMEIRA desse instrumento 
contratual, bem como, assumir integralmente o pagamento de eventual condenação e demais 
despesas processuais incidentes. Para tanto, a CONTRATADA tentará obter, por sua conta, a 
exclusão do CONTRATANTE do polo passivo da referida demanda, seja por meio de acordo 
com o reclamante, ou por decisão judicial. 

Parágrafo Único - Caso o CONTRATANTE não seja excluído do polo passivo das referidas demandas 
judiciais, e decorrentes de acidentes do trabalho, ficará o CONTRATANTE autorizado a reter valores 
sobre todas as quantias devidas a CONTRATADA, sem prejuízo das demais obrigações assumidas, 
servindo as quantias retidas como garantia de reembolso das indenizações a que o CONTRATANTE vier 
eventualmente a ser condenado, bem como, de todas as despesas necessárias para sua defesa em 
juízo. 

QUARTA – Competirá ao CONTRATANTE: 

1. Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para execução dos serviços objeto do 
presente termo; 

2. Facilitar o acesso do profissional contratado no local de prestação do serviço para realização das 
atividades previstas;  

3. Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 
andamento dos serviços;  

4. Comunicar expressamente a CONTRATADA, a ocorrência de qualquer irregularidade, falta 
disciplinar, manifesta ineficiência ou comportamento incompatível com o serviço, a fim de que, 
apurada a procedência, sejam tomadas as devidas providências; 

5. Acompanhar o recebimento definitivo da execução do objeto, atestando no documento fiscal o 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 

6. Efetuar o pagamento devido, na forma e condições previstas neste instrumento. 

Parágrafo Único - A execução contratual dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela UNIDADE 
SOLICITANTE, a quem compete à gestão do presente termo. O representante do CONTRATANTE 
anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em registro próprio, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como 
atestará o recebimento dos serviços ou os rejeitará, no todo ou parcialmente, quando evidenciada a 
execução com vícios, inclusive quando a execução esteja em desacordo com o presente termo. 

TÍTULO III 

DOS ASPECTOS FINANCEIROS 

QUINTA – O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços objeto do presente 
instrumento os valores/hora previstos no ANEXO II –TABELA DE VALORES, do Edital de 
Credenciamento identificado neste termo. 

Parágrafo Único - O preço avençado compreende todos os custos com mão de obra, seguros e 
encargos previdenciários e quaisquer outros encargos de natureza fiscal e parafiscal, lucros e outras 
despesas diretas ou indiretas indispensáveis à execução dos serviços que constituem o objeto deste 
contrato, observadas as normas relativas à retenção tributária e as que impliquem elisão da 
responsabilidade solidária do CONTRATANTE, bem como inclusos nos preços o deslocamento, estadia 
e alimentação de pessoal da CONTRATADA. 

SEXTA – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) conforme a medição dos serviços, mediante a 
apresentação pela CONTRATADA de documento fiscal competente e do Pedido de Compras, em até 21 
(vinte e um) dias, contados do recebimento e aceite pelo CONTRATANTE. A efetivação do pagamento 
se dará, mediante depósito na conta corrente da CONTRATADA, sendo que a referida conta deverá ser 
previamente informada no corpo do documento fiscal. 

SÉTIMA – O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar a CONTRATADA os valores 
correspondentes a multas ou indenização devidas, nos termos deste contrato. Sendo o valor a pagar 
insuficiente para cobrir o valor da multa/indenizações, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a 
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 
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TÍTULO IV 

DAS MULTAS E PENALIDADES 

OITAVA - A recusa injustificada do(a) CONTRATADO(A) em ACEITAR ou REJEITAR o termo 
contratual, acarretará no cancelamento da sua solicitação de credenciamento. 

NONA - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, poderá o 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções: 

1. Advertência; 
2. Multa de: 

b.1) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado em caso de atraso ou falha na 
execução do objeto, ou quando não houver aceitação pelo CONTRATANTE da justificativa de 
atraso na entrega do serviço, limitada a incidência a 9% (nove inteiros por cento). Após o 
trigésimo dia, e a critério do CONTRATANTE, poderá ocorrer a não aceitação do mesmo, de forma 
a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da resolução 
unilateral da avença; 

b.2) 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total do 
contrato, ou no caso de reincidência, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, após 
devidamente notificada, ensejando, a critério do CONTRATANTE, a resolução unilateral da 
avença; 

1. Suspensão temporária de participar em licitação e/ou impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

DÉCIMA - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceito 
pelo CONTRATANTE, em relação às situações supramencionadas, a CONTRATADA ficará isento das 
penalidades mencionadas. 

DÉCIMA PRIMEIRA - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, 
poderão ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados, ou recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação 
oficial. 

DÉCIMA SEGUNDA - As multas estabelecidas são entendidas como independentes e cumulativas, 
sendo exigíveis desde a data do ato, fato ou omissão que lhes tiver dado causa, e serão aplicadas sem 
prejuízo das sanções cíveis ou penais cabíveis. 

TÍTULO V 

DA RESPONSABILIDADE 

DÉCIMA TERCEIRA - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela eficiência dos serviços, 
bem como por danos causados ao CONTRATANTE, ou, a terceiros na execução deste termo, inclusive 
por: acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, estando o CONTRATANTE isento de 
todas as reclamações ou demandas que possam surgir consequentes deste contrato. 

DÉCIMA QUARTA - As falhas, defeitos, erros ou qualquer irregularidade ou vícios imputáveis à 
CONTRATADA, serão corrigidos ou refeitos às suas expensas, sem ônus para a CONTRATANTE, sem 
que tal fato possa ser tomado por justificativa para qualquer modificação nos prazos acordados. 

DÉCIMA QUINTA – A CONTRATADA é responsável por todos os encargos fiscais, comerciais e 
previdenciários. 

DÉCIMA SEXTA - A CONTRATADA deverá apresentar diretamente ao CONTRATANTE, sempre que 
solicitada, cópias comprobatórias do adimplemento de todas as obrigações sociais, trabalhistas e 
previdenciárias relativamente dos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto desse 
instrumento, nas dependências do CONTRATANTE, ainda que lotados transitoriamente, 
compreendendo, dentre outros, os comprovantes de recolhimentos previdenciários, guias de depósito do 
FGTS, folha de pagamento ou equivalente e documento comprobatório de fornecimento de vale 
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transporte, sendo assegurado ao CONTRATANTE o direito de reter os pagamentos devidos por este 
termo, na hipótese de inobservância desta determinação contratual e ou de obrigações legais. 

TÍTULO VI 

DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

DÉCIMA SÉTIMA – É vedado a CONTRATADA negociar o presente termo, no todo ou em parte, ou o 
título de crédito, ou fatura dele decorrente, sem expressa e formal anuência do CONTRATANTE. 

TÍTULO VII 

DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO CONTRATUAL 

DÉCIMA OITAVA – O presente termo vigorará pelo prazo estipulado no campo de vigência deste termo 
de credenciamento, contados a partir da data do aceite via sistema eletrônico, e poderá ser renovado, de 
comum acordo, mediante celebração de novo Termo de Credenciamento ou Termo Aditivo, obedecendo 
ao limite estabelecido no parágrafo único do art. 26, do RLC do SESI e do SESI. 

DÉCIMA NONA – O presente termo se extinguirá pelo adimplemento das obrigações aqui ajustadas, ou 
pelo implemento de seu termo; podendo, no entanto, vir a ser (a) resilido, unilateralmente, a qualquer 
tempo e mediante inequívoca comunicação ao outro contraente, com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência, sem qualquer ônus, ressalvada as obrigações contratuais a que se submeteram; ou (b) 
resolvido por inadimplemento de qualquer das cláusulas ou condições, respondendo o infrator pelas 
perdas e danos a que der causa, observado o disposto no art. 32 do RLC do SESI e do SESI. 

VIGÉSIMA – Este contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, se o CONTRATADA: 

1. Negociar o presente contrato, ou subcontratar, parcial ou totalmente, sem prévia autorização do 
CONTRATANTE; 

2. Deixar de realizar os serviços, objeto deste contrato, retardar o seu andamento e/ou executá-los 
em desconformidade com as diretrizes e orientações aqui previstas e aquelas emanadas do 
CONTRATANTE; 

3. Tiver decretada a sua falência. 

  

VIGÉSIMA PRIMEIRA - São motivos para resolução do contrato (rol meramente exemplificativo e não 
extintivo), portanto, a prática de condutas não expressamente especificadas neste parágrafo ou em 
qualquer outra cláusula deste contrato, não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela sua 
prática, bem como não impedem o CONTRATANTE de resolver o termo: 

  

1. Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
2. Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratadas, acarretando prejuízos ao 

CONTRATANTE; 
3. Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando as disposições regradas neste 

instrumento; 
4. Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
5. Irregularidades que ensejam a extinção contratual; 
6. Ações no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
7. Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com o 

CONTRATANTE; 
8. Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
9. Recusa injustificada em assinar o instrumento contratual. 

TÍTULO VIII 

VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente termo vinculará não só os contraentes, como também seus 
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sucessores a qualquer título, e somente poderá ser alterado ou modificado pela forma escrita sendo que, 
eventual tolerância de qualquer dos contraentes não produzirá novação, alteração ou renúncia de 
direitos nem constituirá precedente invocável para o descumprimento de qualquer das cláusulas ou 
condições aqui ajustadas, aplicando-se, no que couber, a legislação civil em vigor. 

TÍTULO IX 

DA RELAÇÃO JURÍDICA 

VIGÉSIMA TERCEIRA – O presente contrato se regerá pelas normas de direito civil, ficando 
expressamente ajustado que a prestação de serviços aqui regulamentada, ainda que nas dependências 
do CONTRATANTE, não gera vínculo de emprego. O CONTRATANTE não responderá, portanto, por 
quaisquer obrigações sociais, de natureza trabalhista, previdenciária ou fiscal, ou por qualquer outra 
postulação fundada em suposta relação de emprego. Responderá ainda por todas as obrigações sociais, 
fiscais, parafiscais, trabalhistas, previdenciárias e sanitárias que incidam ou venham a incidir sobre este 
contrato, e sobre os serviços eventualmente contratados com terceiros, aí incluídas as relativas a 
acidentes de trabalho. 

§ 1º – Não obstante a distinção entre o presente termo de prestação de serviço, dado o seu caráter 
autonômico, de natureza civil, e o contrato com vínculo empregatício, a CONTRATADA, na pessoa de 
seu representante legal, signatário, ou de seus eventuais representantes, substitutos e/ou sucessores, a 
qualquer título, fiel aos princípios da lealdade, probidade e da boa-fé, assume o compromisso de 
comunicar, de forma inequívoca e imediata, ao CONTRATANTE, a ocorrência de eventuais hipóteses 
geradoras de relação de emprego, a exemplo das alinhadas no art. 3º da CLT, com vistas, se for o caso, 
à denúncia e extinção do presente contrato, sendo, de qualquer modo, inaplicáveis as normas e 
condições de natureza trabalhista. 

§ 2º - A falta da comunicação de que trata o parágrafo primeiro supra, equivale à aceitação, pela 
CONTRATADA, da manutenção da natureza civil do contrato, sendo vedado postular, pela via judicial, 
vínculo de emprego com o CONTRATANTE. 

TÍTULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

VIGÉSIMA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a assegurar a mais completa confidência e 
sigilo dos dados coletados de todo o material, documento e informações que tiver acesso ou 
conhecimento, zelando para que todas as informações a que tiver acesso em decorrência deste contrato 
sejam tratadas com absoluto sigilo e confidencialidade, devendo ser fornecidas, exclusivamente, ao 
CONTRATANTE ou a quem este expressamente autorizar. A extinção deste termo não desonerará a 
CONTRATADA do sigilo profissional, que persistirá nos termos da legislação vigente, sob as penas da 
lei. 

VIGÉSIMA QUINTA - Todos os trabalhos, principais ou secundários, resultantes, direta ou indiretamente, 
dos serviços prestados, inclusive eventuais direitos de propriedade intelectual a eles relativos, serão 
exclusivamente do CONTRATANTE. 

VIGÉSIMA SEXTA – Todo e qualquer material de divulgação ou publicidade acerca desta contratação, 
deverá ter prévia e expressa autorização do CONTRATANTE. 

VIGÉSIMA SÉTIMA – Os casos omissos serão regulados pelas disposições do direito comum e pelos 
princípios gerais de direito, restando sublinhado, expressamente, pelos contraentes, que o presente 
contrato é de natureza civil, em face do que nenhum dos contraentes poderá invocar a aplicação de 
regras da legislação do trabalho, posto inocorrente, no presente contrato, vínculo dessa natureza. 

VIGÉSIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a indenizar, regressivamente, eventuais prejuízos 
que o CONTRATANTE possa vir a sofrer em demanda decorrente dos atos e fatos de que trata o 
presente termo, com ou sem denunciação da lide, nas situações em que a mesma tenha dado causa, 
direta ou indiretamente por si, seus representantes ou prepostos. 

TÍTULO XI 
DO TRATAMENTO DE DADOS 

VIGESIMA NONA - Na eventualidade da presente relação contratual utilizar, de forma direta ou indireta, 
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dados pessoais, a CONTRATADA se obriga a assumir toda a responsabilidade por adotar as 
providências necessárias para o adequado tratamento desses dados, sempre em consonância com as 
normativas vigentes, em especial a Lei n° 13.709/2018 (LGPD). 

§1º – Consideram-se dados pessoais quaisquer informações relacionadas à pessoa natural identificada 
ou identificável, as quais poderão ser um dado simples, como um nome, números ou outros 
identificadores, bem como informações processadas possíveis de identificar um indivíduo. 
§2º – Ocorrendo qualquer incidente, referente ao tratamento de dados pessoais, decorrentes de ações 
e/ou omissões da CONTRATADA, a mesma tomará as medidas cabíveis para isentar a responsabilidade 
do CONTRATANTE, respondendo ainda pelo ressarcimento dos danos ocorridos. 

TRIGÉSIMA - O CONTRATANTE quando na condição de controlador e/ou operador dos dados tratados 
na presente relação contratual, poderá a qualquer tempo, inclusive após a vigência deste Contrato: 

a)    realizar diligências na CONTRATADA, para verificar o devido cumprimento do tratamento de dados 
pessoais; 
b)    solicitar à CONTRATADA a exclusão de todo e qualquer dado pessoal acessado ou tratado, bem 
como de eventuais backups e/ou arquivos físicos que estejam de sua posse. 

TÍTULO XII 
DO FORO 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA – Os contraentes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre para conhecer de 
quaisquer questões que eventualmente se originarem do presente contrato, com renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 

TÍTULO XIII 
DA EFICÁCIA JURÍDICA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA – Estando, assim, de pleno e comum acordo, CONTRATANTE e 
CONTRATADA firmam o presente termo, tendo em publicidade todas as condições de obrigações e 
responsabilidades, sendo livre a consulta do presente termo, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos sendo o aceite deste instrumento realizado de modo eletrônico com acesso pessoal e 
intransferível de login e senha. 

Parte 02 – DA DECLARAÇÃO ESPECIAL 

Ainda neste termo de credenciamento a CONTRATADA declara na data do ACEITE que:  

1. Recebeu e estudou todos os documentos inerentes ao presente edital de credenciamento e dos 
demais documentos constantes no Portal de Compras do Sistema (Normas e Instruções), tomou 
ciência e conhecimento integral de seu teor destes, o qual concorda e estará sujeito às 
disposições neles contidas; 

2. Não está suspensa de licitar ou contratar com o SESI/RS e demais entidades integrantes do 
Sistema FIERGS e/ou não foi declarada inidônea (Lei Orgânica TCU), bem como comunicará 
qualquer fato ou evento superveniente quanto à habilitação ao certame supra, especificamente à 
Qualificação Técnica, Regularidade Fiscal, Capacidade Jurídica e Situação Econômico-
Financeira; 

3. Na composição societária não existe participação de diretores, conselheiros, empregados e/ou 
estagiários das Entidades que integram o Sistema FIERGS; 

4. Está ciente que o presente Edital de Credenciamento não significa obrigatoriedade 
do(s) CONTRATANTE(S) em solicitar a prestação de serviço;  

5. Está ciente e aceita que o(s) CONTRATANTE(S), poderá(ão) a qualquer tempo, solicitar a 
comprovação documental de toda e qualquer informação prestada a esta instituição; 

6. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo se na condição de aprendiz, a partir dos 14 
(quatorze) anos. 

7.  Na condição de credenciado como Pessoa Física, não ser ex-empregado SESI/RS, desligados 
em um período inferior a 01 (um) ano. 

8.  Na condição de credenciado como Pessoa Jurídica, os titulares, sócios e empregados, não são 
ex-empregados SESI/RS, desligados em um período inferior a 18 (dezoito) meses. 

9. Que concorda em utilizar e reconhece como válida, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida 
Provisória nº2.200-2, a assinatura eletrônica de qualquer documento vinculado a este edital, tais 
como, contratos e aditivos, por meio do Portal de Assinaturas do Sistema FIERGS, ou outro que 
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venha a ser utilizado pelo(s) contratante(s), me responsabilizando desde já pela: 
1) atualização dos dados cadastrais no Portal de Assinaturas (ex. correio eletrônico e 
telefone); 
2) pela sua guarda e sigilo, pois ela será de uso pessoal e intransferível; 
3) utilização indevida da assinatura do(s) usuário(s) cadastrado(s), de modo a não 
invalidar os atos praticados no Portal de Assinaturas. 

10. Que se compromete a assegurar a mais completa confidência e sigilo dos dados e informações 
que tiver acesso ou conhecimento, por seus empregados ou prepostos, em decorrência deste 
processo, obrigação que persistirá mesmo que não tenha êxito na arrematação do certame; 

11. Que tem conhecimento das normas que regulam a Proteção de Dados Pessoais, e que, caso 
durante o processo de contratação ocorra o tratamento de dados pessoais: 

1. procederá o tratamento dos Dados Pessoais disponibilizados estritamente para 
atender as finalidades do presente processo, não utilizando-os para fins distintos do 
escopo estabelecido; 
2. atenderá as instruções adicionais fornecidas pelo SESI/CIERGS/IEL/SENAI, em 
relação ao tratamento dos Dados Pessoais, quando este entender adequado; 
3. adotará medidas para garantir que o acesso aos Dados Pessoais sejam somente para 
os profissionais que estejam vinculados ao atendimento do escopo deste processo de 
contratação, os quais terão o compromisso de confidencialidade; 
4. adotará medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir um nível de 
segurança apropriado para os riscos envolvendo os tratamentos de dados pessoais 

12. Compromete -se com a veracidade das informações as quais damos fé, sob as penas da Lei.  
13. Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

Parte 03 – DO CADASTRO 

Ainda neste termo de credenciamento a CONTRATADA declara na data do ACEITE que:  

1. Sob as penalidades da Lei, para fins de Cadastramento no Portal de Compras do Sistema 
FIERGS, que leu, compreendeu-o e aprovou-o, em todos os seus termos o Regulamento 
divulgado no site  http://compras.sistemafiergs.org.br.  

2. Reconhece também que o SISTEMA FIERGS não pode ser responsabilizado por eventuais 
danos decorrentes de problemas de ordem técnica relativos ao material, programas, softwares 
ou à rede internet, bem como por qualquer problema relacionado as falhas de comunicação em 
decorrência de incompatibilidade de sistemas operacionais, ou em decorrência de qualquer 
problema relacionado a telecomunicação e/ou similares, inclusive a indisponibilidade temporária 
do Portal de Compras. 

3. Concorda em receber mensagens eletrônicas, via email ou SMS, sobre oportunidades de 
negócios publicadas ou a serem publicadas no Portal de Compras do Sistema FIERGS. 

4. Está ciente dos Documentos disposto no link “Normas e Instruções” disponíveis no Portal de 
Compras, tais como: 

• Código de Ética do Sistema FIERGS  

• Termo de Condições Gerais do Pregão Eletrônico  

• Regulamentos de Licitações e Contratos do SENAI  

• Regulamentos de Licitações e Contratos do SESI  

• Politica de Privacidade (CIERGS, FIERGS, IEL-RS, SESI/RS, SENAI/RS) 

• POLÍTICA PARADIGMA DE COOKIES 

• POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARADIGMA – SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA CLIENTES 

• POLÍTICA DE PRIVACIDADE PARADIGMA – SITES 
As informações cadastradas serão utilizadas apenas para os processos de compras do Sistema 
FIERGS. 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
  

http://compras.sistemafiergs.org.br/
https://compras.sistemafiergs.org.br/upload/display/1/Anexos/wbc202105111359572316217.pdf
https://compras.sistemafiergs.org.br/upload/termo_condicoes_ciergs.pdf
http://compras.sistemafiergs.org.br/upload/rlc_do_sesi.pdf
https://www.fiergs.org.br/politica-de-privacidade-fiergs
https://www.fiergs.org.br/politica-de-privacidade-fiergs
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-cookies/
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-cookies/
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-privacidade-solucoes-de-software-para-clientes/
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-privacidade-solucoes-de-software-para-clientes/
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-privacidade-sites/
https://www.paradigmabs.com.br/politica-de-privacidade-sites/
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ANEXO V – MINUTA DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO 
 

    

        

     

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIADO 
 

 

  

 

   

      

    

Informações geradas em  xx/xx/20xx xx:xx:xx 
 

 

      

    

Por xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

      

      

       

  

 
 

   

 

  

     

 

Edital de credenciamento 

Número do edital xx.20xx Situação Ativo 

Objeto xxxxxxx 

Descrição xxxxx 

Unidade gestora xxxxxx 

Gestor XXXXXXXX Tipo de contrato Padrão 
 

 

     

  

Solicitação de credenciado 

Protocolo 0xx-xx/20xx Situação Em aprovação 

Demanda xxxxxxxx 

Área de atuação Área da Demanda Modalidade Modalidade da Demanda 

Código xxxxxx Valor unitário xxxxxxx 

Número do contrato xxxxxxx 

Unidade demandante xxxxxxxxxxx Solicitante xxxxxxxxxxxxx 

Município da demanda xxxxx Faixa de atendimento da 
demanda 

0 até xxkm 

Descrição Descrição incluída pelo solicitante 

Empresa demandante Informação incluída pelo solicitante 

Endereço Informação incluída pelo solicitante Qtd. total/Unidade de 
medida 

Informação incluída pelo 
solicitante 

Observação Informação incluída pelo solicitante 
 

 

     

  

Credenciado 

Nome Credenciado Selecionado CPF/CNPJ 00.000.000/0000-00 

Profissional Profissional Selecionado CPF do profissional xxx.xxx.xxx-xx 

Contato 51 – 9xxxxxxx E-mail xxxxxxxxxx 
 

 

     

  

Agenda da demanda 

Período Dias da semana Início Fim 

Informação incluída pelo 
solicitante 

Informação incluída pelo solicitante xx/xx/20xx xx/xx/20xx 

 

 

     

  

Anexo do edital 

Arquivo Data 

Edital Credenciamento.pdf xx/xx/20xx 
 

 

     

     

 
 
 

  

javascript:void(window.open('/726/upload/EditalCredenciamentoAnexo/wbc202002260905340570048.pdf','_blank'))
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ANEXO VI – CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO TÉCNICA ETAPA DIDÁTICA-PEDAGÓGICA E 
ENTREVISTA 

 
1. – ETAPA DIDÁTICA-PEDAGÓGICA: 

 
Tabela nº 01 – Critérios da validação didático-pedagógica (miniaula) 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

Comunicação: clareza e contextualização  
 

Domínio e desenvoltura para explanar o tema  
 

Organização do tempo  
 

Didática 
 

Conhecimento técnico 
 

                                                               TOTAL  

Não atende= 0 pontos  
PA - Parcialmente Atendido= 5 pontos  
AP - Atende Plenamente= 10 pontos  

 
a. O máximo de pontos que um candidato poderá receber será de 50 pontos; 
b. A pontuação mínima para aprovação na Avaliação da Capacidade Técnica é de 35 pontos; 
c. A pontuação mínima por critério não poderá ser inferior a 5 pontos, caso seja inferior o candidato não 

será aprovado; 
 
2. – ETAPA ENTREVISTA: 
 

Tabela nº 02 – Critérios da entrevista 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

1 2 3 4 5 

Comportamento      

Experiência nas modalidades      

TOTAL GERAL (SOMAR PONTOS)       

 
2.1 Para a aprovação na etapa, o aproveitamento deverá ser no mínimo igual ou superior a 50% (cinquenta 

por cento) na soma dos itens analisados. Segundo os critérios e análise de pontuação detalhadas a 
seguir: 

 
a. Comportamento: analisar a desenvoltura do candidato na entrevista (comunicação, expressão de ideias e 

opiniões, posicionamento sobre os assuntos abordados, verificando a aderência dele no perfil desejado). 
Pontuação: 

1 – RUIM / 2 – REGULAR / 3 – BOM / 4 – MUITO BOM / 5 – ÓTIMO. 
 

b. Experiências: Analisar as experiências vivenciadas pelo candidato, através do relato de experiências 
passadas, em que se possa identificar a aplicação do referido conhecimento, bem como, bons resultados 
nas experiências.    

 
Pontuação:  

i. – Não possui experiência. 
ii. – Possui experiência profissional inferior a 6 (seis) meses. 
iii. – Possui experiência profissional de 6 (seis) meses a 11 (onze) meses. 
iv. -- Possui experiência profissional de 1 (um) ano a 1 (um) ano e 11 (onze) meses. 
v. – Experiência profissional acima de 2 (dois) anos.   
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ANEXO VII – MANUAL DO CREDENCIADO SESI 
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INTRODUÇÃO 

Este documento reúne as expectativas do SESI/RS em relação aos seus prestadores de 
serviços, a forma como interagem com os clientes e o modo como representam a Instituição 
perante o mercado. 

O SESI/RS valoriza a reflexão ética e espera que seus prestadores de serviço pautem suas ações 
pelos valores essenciais contidos neste documento. 

 

1.EXPECTATIVAS QUANTO À POSTURA 

a) Mantenham uma relação de cordialidade e respeito para com os profissionais clientes e 
colaboradores do SESI/RS, evitando emitir opiniões pessoais sobre o desempenho e a 
qualificação técnica perante o público interno e externo.  

b) Utilizem-se dos contatos decorrentes da prestação de serviço demandado pelo SESI/RS 
somente para disponibilizar os produtos e serviços do CONTRATANTE.  

c) Não usem, produzam ou comercializem, sem autorização expressa do CONTRATANTE, para 
fins particulares, tecnologias, metodologias e outras informações desenvolvidas ou obtidas 
pelo SESI/RS.  

d) Não cobrem honorários complementares das empresas cliente do SESI/RS.   

e) Não entreguem materiais promocionais, divulguem o nome da pessoa jurídica ou física nos 
materiais didáticos e/ou divulguem produtos que concorram com os do SESI/RS.  

f) Não pressionem, incitem ou desabonem, seja por qualquer motivo, os clientes ou parceiros 
do SESI/RS.  

g) Toda e qualquer combinação relacionada à implementação do produto ao qual o 
CONTRATADO esteja atuando, bem como alterações, ajustes de cronograma e metodologia, só 
poderão ser realizadas com anuência do SESI/RS.  

 

2.EXPECTATIVAS QUANTO À CAPACITAÇÃO 

a) Aceitem somente demandas nas quais fora cadastrado, avaliado e validado pela equipe 
técnica do SESI/RS.                                                                          

b) Comprovação de Proficiência, Domínio técnico e Didático Pedagógico são indispensáveis às 
premissas para atendimento aos clientes do SESI.  

c) Comprometa-se em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, acompanhando o 
crescimento da Instituição.  
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d) Participem integralmente dos treinamentos, capacitações ou atividades solicitadas pelo 
SESI/RS, a fim de se adequar à metodologia e como forma de aproveitar as oportunidades de 
crescimento disponibilizadas.   

e) Tomem conhecimento do conteúdo das avaliações recebidas e empreendam ações de 
melhoria no sentido de avançar em qualidade.   

f) Utilizem os materiais disponíveis no SESI/RS para pesquisa, seguindo as normas e os prazos 
estipulados em cada metodologia dos serviços.  

g) Comuniquem ao SESI a conclusão de cursos de educação continuada realizada em outras 
instituições. Anexar a cópia do diploma/certificado no portal de compras para garantir a 
atualização cadastral das modalidades habilitadas.   

 

3.EXPECTATIVAS QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

a) Zelem pela reputação da Instituição SESI/RS, evitando críticas públicas em fóruns 
inadequados quanto à sua atuação e às suas políticas internas. Os questionamentos e opiniões 
quanto a estes aspectos devem ser apresentados aos gestores e/ou técnicos da Instituição, 
contribuindo desta forma para seu crescimento. 

b) Da mesma forma, quando diante da empresa cliente do SESI/RS, evite manifestar opiniões 
críticas negativas relacionadas às práticas e políticas da empresa cliente. Estas deverão 
igualmente ser mencionadas apenas com os gestores e/ou técnicos do SESI/RS, que por sua 
vez analisarão sua pertinência e definirão o seu melhor encaminhamento, se for o caso. 

c) Aconselhem aos Clientes do SESI/RS, sempre que possível, as melhores soluções e apontem 
como primeira alternativa os produtos e serviços da CONTRATANTE.  

d) Contribuam com a harmonia das parcerias feitas pelo SESI/RS, mantendo uma atitude 
conciliadora e não provocando atritos entre entidades parceiras, clientes e demais envolvidos.  

 

4.EXPECTATIVAS QUANTO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

a) Mantenham absoluto sigilo sobre dados e particularidades dos clientes atendidos em nome 
SESI/RS.   

b) Não critiquem ou corrijam o trabalho de outro profissional junto ao cliente. Quando parecer 
importante questionar o trabalho que foi realizado, as questões devem ser apresentadas para 
o SESI/RS, que avaliará a necessidade de refazer ou redirecionar o trabalho feito.  

c) Usem postura adequada (linguagem, pontualidade, trajes, equipamentos de proteção 
individual - EPIs) quando da realização dos serviços, utilizando bom senso e levando sempre 
em conta o tipo de trabalho que irá executar e o público que estará em contato. O SESI/RS 
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considera imprescindível o fato de seus credenciados se portarem adequadamente perante o 
cliente.   

d) Atuem em consonância com o Código de Ética do Sistema FIERGS, disponibilizado no Site da 
Fiergs.  

e) Comuniquem o Sistema FIERGS em até 05 dias úteis prévio a data de atendimento ao 
Pedido de Compras, caso apareçam impedimentos ou incompatibilidades para a prestação do 
serviço, a fim de que este possa substituí-lo sem prejuízo ao cliente.  

f) Transfiram a outros profissionais todas as informações sobre os trabalhos e os clientes 
sempre que o SESI/RS assim indicar.   

g) Comuniquem ao SESI/RS sempre que algum cliente, já atendido anteriormente via SESI, 
entrar em contato direto com o prestador de serviço para a contratação de uma nova 
atividade.  

h) Compareçam antecipadamente ao local da realização do trabalho quando necessário, para 
verificar os recursos disponibilizados e necessários à execução da atividade.  

i) Mantenham atualizados e vigentes os registros no conselho de classe.  

j) Assumam o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e 
necessárias ao cumprimento deste credenciamento e dos serviços prestados.  

k) Responsabilizem-se por despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem.  

l) Prestem serviços dentro dos parâmetros técnicos e recomendações do SESI RS, normas e 
legislação vigente.  

m) Zelem e se responsabilizem pelos materiais fornecidos pelo SESI/RS, tais como 
equipamentos técnicos e recursos de mídia necessários para as aulas práticas e avaliações, 
restringindo sua utilização ao atendimento de demandas contratadas. 

n) Submetam-se a capacitações ou alinhamentos prévios, quando solicitados pelo sistema 
FIERGS, necessários a execução dos serviços.  

o) Responsabilizem-se por todos os registros de documentos físicos e/ou virtuais, necessários 
para execução do serviço, como: (Fichas de inscrição e cadastro de participantes, avaliações de 
alunos, controle de frequência etc.), devendo devolver tais registros na unidade do SESI RS 
demandantes da atividade, em prazo máximo de 03 dias úteis após a conclusão do serviço.   

p) Preenchem mensalmentee ou cada encerramento de demanda o RELATÓRIO DE 
ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO E PAGAMENTO DE CREDENCIADO – Anexo V do Edital, 
identificando o cliente atendido, data e número de atendimentos, e demais dados para 
validação da execução do(s) serviço(s). Este relatório deverá ser entregue assinado ou enviado 
por e-mail ao SESI Contratante até o último dia do mês. Após validação do Relatório de 
Acompanhamento de Produção e Pagamento, o credenciado deverá apresentar a NF ou RPA 
(Recibo de Pagamento de Autônomo – Anexo VI do Edital) dentro do prazo estipulado (até o 
dia 10 do mês subsequente ao atendimento).  

https://www.sesirs.org.br/sites/default/files/paragraph--files/codigo_de_etica_fiergs_0.pdf
https://www.sesirs.org.br/sobre-o-sesi
https://www.sesirs.org.br/sobre-o-sesi
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q) Comunicar a unidade do SESI RS demandante do serviço, por escrito, qualquer problema 
que contrarie os procedimentos deste credenciamento ou quando verificar condições 
inadequadas ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços.  

r) Responsabilizem-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços, obedecendo ao 
cronograma e carga horária.   

s) Prestem prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI RS.   

t) Mantenham suas informações de cadastro sempre atualizadas, com a devida apresentação 
de documentação comprobatória.  

u) Não designem para a execução do serviço, profissional não habilitado e homologado pelo 
SESI RS, em consonância as qualificações apresentadas no ANEXO I.   

v) Solicitem acompanhamento técnico do SESI/RS quando o trabalho assim o requerer.  

w) Utilizem modelo de recursos didáticos indicados pela equipe técnica do SESI/RS, 
respeitando a identidade visual padronizada (marcas e logotipo) do sistema.  

x) Apontem ao grupo técnico do SESI/RS falhas, incorreções ou necessidade de modificações 
ou adaptações nas metodologias/atividades que irá desempenhar.  

 

“A execução contratual dos serviços será acompanhada e monitorada pela unidade a quem 
compete à gestão do presente contrato e pelo Responsável Técnico da Gerência de Suporte e 
Operações Estratégicas.   O não cumprimento das obrigações previstas em edital, atribuições e 
responsabilidades aqui descritas, bem como as ocorrências geradas por reclamações dos 
clientes ou Unidades Operacionais, subsidiarão o SESI para aplicação sanções cabíveis e 
descredenciamento do profissional ou empresa cadastrada”.  
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Gerência de Suporte e Operações Estratégicas. 
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ANEXO VIII - RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO E PAGAMENTO DE 
CREDENCIADO 

 

 
ATENDIMENTO PONTUAL 

Enviar relatório ao final da execução da 

demanda. 

 
ATENDIMENTO CONTÍNUO 

Enviar relatório até o último dia útil do 

mês vigente. 

ATENÇÃO PROF.: ESTE RELATÓRIO DEVERÁ SER PREENCHIDO E ENVIADO PARA O ANALISTA DE PROMOÇÃO 

DA SAÚDE DO SESI DE REFERÊNCIA. 

NOME DO PROFISSIONAL:   
 

MATRÍCULA:   
 

 

PERÍODO DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO: 
  

 

(data início - data fim)  

TIPO DE SERVIÇO EXECUTADO:   
 

 

NOME DA EMPRESA:   
 

 

CIDADE DE ATENDIMENTO:   
 

 

TOTAL DE PARTICIPAÇÕES DO MÊS: 
  

 

(soma de todos os dias atendidos)  

Nº DO PEDIDO DE COMPRAS:   
 

 

TOTAL DE HORAS CONTRATADAS/PC:   
 

 

NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NO PERÍODO: 
  

 

 

SALDO DE HORAS A EXECUTAR:   
 

 

VALOR PARA PAGAMENTO DO PERÍODO: R$ 
 

 

*Campos verdes de preenchimento obrigatório do credenciado. 
    

          

DADOS PARA ALOCAÇÃO DA DESPESA E RECEITA  

UNIDADE OPERACIONAL (UO):   
 

 

CENTRO DE CUSTOS: 
  

CR: 
  

 

 

*Campos azuis de preenchimento obrigatório do Analista de Promoção da Saúde.  
 

         
 

OBS: 
 

   

   

   

              
 

         
 

_____________________________  _________________________________ 
 

Assinatura do Prof. Credenciado  Assinatura do Analista de Promoção da Saúde 
 

     Nome:____________________________ 
 

         
 

*Analista de Promoção da Saúde: enviar este documento validado para AC e comunicar o credenciado para emissão e 

envio da NF ou RPA. 
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ANEXO IX - MODELO DE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA 

 

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA 
Nº 

RECIBO 
1 

 

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATRÍCULA (CNPJ OU INPS) 
 

Serviço Social da Industria 0 
 

   

Recebi da empresa acima identificada, a importância de: R$ 0,00 
 

  
 

Referente a serviços prestados de:             
 

Atendimento realizado na empresa xxxx, nos dias xxxxx, carga horária xxx. Número do PC xxxxx. 

 

                    
 

Número de Inscrição:   Especificação:       
 

PIS 0             
 

INSS 0   1 - Valor dos serviços prestados: 0,00   
 

CPF 0             
 

ISSQN (Ins. Pref.) 0   Descontos:       
 

          I - ISSQN 0 % 0,00   
 

Documetno de Identidade   II - IRRF 0 % 0,00   
 

Número 
Orgão 

emissor   III - INSS 11 % 0,00   
 

0 0   2 - Valor Líquido:   0,00   
 

                
 

               

Dados Bancários:                
 

Banco: 0             
 

Agência: 0   ASSINATURA 
 

Conta Corrente: 0             
 

                     

Localidade Data   NOME COMPLETO 
 

0 00/01/1900   0 
 

                     

Endereço: 0 Bairro: 0 
 

CEP: 0   Cidade: 0 
 

                     

 

 


