
 
 

                                                                                                                                                                                              

EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS  

PARA ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DO SESI/RS 

 

CREDENCIAMENTO nº 002/2019    ATUALIZAÇÃO - 03 

 

1.1 O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 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 PESSOA(S) JURÍDICA(S) E PESSOA(S) FÍSICA(S), para integrar o CADASTRO 

DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DO SESI/RS, que será 

regido pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI /RS. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1 O presente Edital tem por objeto o CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) E PESSOA(S) 

FÍSICA(S), para integrar o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ATIVIDADES FÍSICAS E 

ESPORTIVAS DO SESI/RS.  

 

1.2 As Pessoas Jurídicas/Pessoas Físicas, quando convocadas, deverão prestar serviços aos Clientes do 

SESI/RS, via sistema de rodízio, conforme descrito no Anexo I - Especificação Técnica dos Serviços. 

 

2. DO ACESSO AO EDITAL E PERÍODO DE CREDENCIAMENTO 

 

2.1 O Presente edital de Credenciamento, bem como anexos, erratas e outros documentos serão divulgados 

no Portal de Compras do Sistema FIERGS, na página http://compras.sistemafiergs.org.br, sob o nº 002/2019. 

 

 

2.2 O SESI/RS recebera através do Portal de Compras do Sistema FIERGS, no seguinte endereço: 

http://compras.sistemafiergs.org.br por tempo indeterminado as solicitações de credenciamento. 

 

2.3 Fica assegurado à Entidade Credenciadora o direito de cancelar, no todo ou em parte, este Edital, 

mediante justificativa, sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização, compensação aos 

participantes ou reclamação deles. 

 

2.4 O SESI/RS, caso julgue necessário, poderá, por meio de sua sede, Unidades Operacionais e Centros de 

Atividades solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados, referente a documentação 

solicitada neste edital; 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO  

 

3.1  Somente poderão participar deste credenciamento as PESSOAS JURÍDICAS e PESSOAS FÍSICAS que 

atendam todas as condições exigidas neste Edital. 

 

3.2  Ter formação com 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). 
 

3.3 A PESSOA JURÍDICA deverá comprovar no objeto de seu contrato social e em seu Cartão do CNPJ, o 

exercício de atividade compatível com a ação a ser desenvolvida, bem como o comprovante de registro da 

Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Educação Física – CREF. 

 

http://compras.sistemafiergs.org.br/


 
 

3.4  A PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA deverão obrigatoriamente apresentar a documentação 

solicitada neste Edital, que comprove aptidão para desenvolvimento de atividade compatível com o solicitado, 

dentro dos prazos de validade e preenchendo todos os requisitos de qualificação técnica exigidas. 

 

3.5  A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA ao firmar contrato com Entidade Credenciadora deste Edital 

não poderá subcontratar, sob tutela de quarteirização, ficando sujeita ao cancelamento do respectivo termo 

contratual. 

 

3.6 O credenciamento não gerará para as PESSOAS JURÍDICAS ou PESSOAS FÍSICAS credenciadas 

quaisquer direito 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, 

via Sistema de rodízio.   

 

3.7 Efetivado o credenciamento o credenciado poderá em qualquer tempo, solicitar a inclusão ou exclusão de 

áreas de atuação que se credenciou para prestar serviço. Neste caso deverá enviar novamente à Contratante, 

o Anexo IV (PESSOAS JURÍDICAS) ou V (PESSOAS FÍSICAS) do presente Edital. 

 

3.8 Não poderão participar da  presente Edital de Credenciamento 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 pesquisa 

efetuada pela comissão no site durante a habilitação das empresas. 

 

3.9 Serão impedidas de participar do presente credenciamento: 

 

a. Pessoa jurídica ou pessoa física que esteja suspensa do direito de licitar, nos prazos e 
condições do impedimento declarado pelo SESI/RS e/ou SENAI/RS; 

 

b. Empresa 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 vinculado 
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. Empresa 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. Empresa que tenham sido constituídas na forma de sociedade em consórcio; 
 

f. Empresa estrangeira que não estejam em funcionamento no país; 

 

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

condições de indicado de pessoa jurídica Credenciada; 

 

h. Candidato ao Credenciamento na modalidade pessoa física já relacionado ao credenciamento 

de Pessoa jurídica.  

 

4. ETAPAS DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

 

4.1 O processo de credenciamento é composto por três etapas, sendo a 1ª habilitatória e a 2ª de avaliação 

da capacidade técnica, etapas estas eliminatórias e a 3ª relativa ao repasse da metodologia de trabalho do 

SESI/RS. 

 

4.1.1 PRIMEIRA ETAPA: DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA. 



 
 

 

4.1.1.1  A PESSOA JURÍDICA interessada que deseja se candidatar a prestar serviços de 

atividade física e esportiva, deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar os documentos habilitatórios 

descritos no item 5.1 e preencher o ANEXO IV - TERMO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA 

JURÍDICA.  

a. A PESSOA JURÍDICA indicará no ANEXO IV - TERMO DE 
CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA, a relação nominal e os dados 
cadastrais de cada profissional que participará da avaliação de capacidade 
técnica. A PESSOA JURÍDICA poderá indicar tantos profissionais quantos 
desejar desde que tenham vínculo formal de sócio ou empregado, via 
cópia da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), contrato 
social, contrato de trabalho ou documento equivalente que comprove o 
vínculo existente entre estas partes.  

 

4.1.1.2  A PESSOA FÍSICA que deseja se candidatar a prestar serviços de atividade física e 

esportiva do SESI/RS, deverá OBRIGATORIAMENTE apresentar os documentos habilitatórios 

descritos no item 6.1 e preencher o ANEXO V - TERMO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA 

FÍSICA.  

 

4.1.1.3  As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade da 

PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA candidata a prestação de serviço, possibilitando ao SESI/ 

RS o direito de excluir deste processo de credenciamento aquela que não atender aos requisitos 

de habilitação, bem como, preencher os dados solicitados de forma completa e correta.  

 

4.1.2 SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA  

 

4.1.2.1  Para fins de avaliação da capacidade da PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA o 

SESI/RS realizará a avaliação da capacidade técnica dos profissionais indicados pela empresa no 

caso de PESSOA JURÍDICA e do profissional candidato ao credenciamento no caso de PESSOA 

FÍSICA. 

 

a. Os candidatos ao credenciamento, que apresentarem toda documentação 
exigida e válida, serão convocados pelo SESI/RS para realizarem uma 
miniaula, a ser ministrada em uma das áreas de atuação por ele indicada 
e nesta ocasião serão avaliadas habilidades específicas relacionadas na 
tabela nº 01; 

b.  O SESI/RS realizará a avaliação técnica do candidato ao credenciamento, 
seguindo os seguintes critérios de avaliação: 

 

 

Tabela nº 01 – Avaliação técnica 
 

ITEM  CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO  

A Comunicação: clareza e contextualização   

B Domínio e desenvoltura para explanar o tema   

C Organização do tempo   

D Didática  

E Conhecimento técnico  

 

Não atende= 0 pontos  

PA - Parcialmente Atendido= 5 pontos  

AP - Atende Plenamente= 10 pontos  



 
 

 
 

c.  Os candidatos deverão apresentar-se no mínimo com 15 (quinze) minutos 
de antecedência no dia/horário e local da etapa de Avaliação da 
Capacidade Técnica; 

 

d.  Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta 
ou modelos de apresentação; 

 

e.  O não comparecimento, sem o aviso prévio, no período agendado para a 
Avaliação da Capacidade Técnica elimina automaticamente o profissional 
indicado neste Processo de Credenciamento; 

 

f.  O máximo de pontos que um candidato poderá receber será de 50 
pontos; 

 

g.  A pontuação mínima para o credenciamento na Avaliação da Capacidade 
Técnica é de 35 pontos; 

 

h.  A pontuação mínima por critério não poderá ser inferior a 5 pontos, caso 
seja inferior o candidato será reprovado; 

 
 

i.  O SESI/RS informará os resultados da Avaliação em até 5 dias úteis após 
a realização da AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA, por meio de e-
mail; 

 

j.  O(s) profissional(ais) da pessoa jurídica e pessoa física aprovados na 
etapa de Avaliação da Capacidade Técnica e Documentação Habilitatória, 
estarão aptos para a próxima etapa (3ª) que corresponde ao Repasse da 
Metodologia; 

 

k.  Os profissionais apresentados que não obtiverem a pontuação mínima 
exigida na etapa de avaliação da capacidade técnica, poderão candidatar-
se novamente para participar do processo de credenciamento somente 
após transcorrido um período mínimo de 6 (seis) meses; 
 

l. A pessoa jurídica candidata obterá a aprovação no processo de 
credenciamento se pelo menos um dos profissionais indicados atingir uma 
pontuação mínima de 35 pontos nesta etapa de avaliação da capacidade 
técnica. Neste caso somente o profissional aprovado estará apto.  
 

 

 

4.1.3 TERCEIRA ETAPA: REPASSE DA METODOLOGIA 

 

4.1.3.1 O(s) profissional(is) aprovados na AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA 

deverá(ão), obrigatoriamente, participar do repasse da metodologia dos serviços  do SESI/RS; 

 

4.1.3.2 O repasse da metodologia será realizado pelo SESI/RS em calendário e local a ser 
divulgado por meio de e-mail ou contato telefônico; 
 

4.1.3.3 Após a conclusão das etapas 01 e 02 e participação na etapa 03 e repasse da 
metodologia, a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA será incluída no cadastro como 
Credenciada e estará apta à Prestação de Serviços, passando a fazer parte do cadastro de 
credenciados do SESI/RS; 
 

4.1.3.4 O credenciamento não implica, nem obriga o SESI/RS a realizar a contratação do 
Credenciado; 
 



 
 

4.1.3.5 Para as etapas de entrega da documentação habilitatória, avaliação da capacidade 
técnica e repasse da metodologia, as horas não serão remuneradas e as despesas de 
deslocamento, estadia, alimentação e outras, caso houverem, não serão ressarcidas, ou seja, 
serão de responsabilidade dos candidatos ao credenciamento; 
 

4.1.3.6 A PESSOA JURÍDICA poderá a qualquer tempo solicitar a inclusão ou exclusão de 
profissionais, desde que atendidos todos os critérios definidos neste Edital.  

 

5. DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA 

 

5.1 Para habilitação ao credenciamento a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar:  

 

5.1.1 Documentação Jurídica/Fiscal: 

 

a. Inscrição no CNPJ; 
 

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; 
 

d. Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), bem como 
quanto aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, seja Negativa ou Positiva com 
efeitos de negativa- (Certidão negativa  de débitos relativos aos tributos federais e a divida 
ativa da União); 
 

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); 
 

f. Prova de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual seja Negativa ou Positiva com 
Efeitos de Negativa que comprove a inexistência de débito com ICM/ICMS, podendo ser 
apresentadas certidões que tenham sido expedidas de forma genérica abarcando todos os 
tributos, ou ainda de forma específica, desde que seja contemplado o referenciado tributo; 
 

g. Prova de Regularidade com Tributos Municipais, seja Negativa ou Positiva com Efeitos de 
Negativa que comprove a inexistência de débito com ISSQN, podendo ser apresentadas 
certidões que tenham sido expedidas de forma genérica, abarcando todos os tributos, ou 
ainda de forma especifica, desde que seja contemplado o referenciado tributo. 

 

5.1.2 Documentação técnica para PESSOA JURÍDICA: 

 

a. Formulário de Cadastramento da Empresa - Pessoa Jurídica – (ANEXO IV); 
 

b. Termo de declaração (ANEXO VI, impresso em papel timbrado da empresa, ou que a 
identifique, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidades; 
 

c. Currículo de cada profissional (preenchido no ANEXO IV) apto a prestar os serviços pela 
empresa; 
 

d. Diploma de curso de cada profissional indicado pela Pessoa Jurídica, referente a área para 
qual está se credenciando (certificado de nível superior, pós-graduação, especialização, 
mestrado, doutorado - para comprovação das informações prestadas no currículo ANEXO 
IV); 



 
 

 

e. Comprovante de vínculo do profissional com a empresa (pessoa jurídica), por meio do 
contrato social da empresa, carteira de trabalho ou contrato de trabalho; 
 

f. Comprovante de registro da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Educação Física – 
CREF, bem como, de cada profissional indicado no Anexo IV. 

 

5.2  Serão consideradas habilitadas, exclusivamente as PESSOAS JURÍDICAS que apresentarem toda a 

documentação exigida neste Edital, exatamente de acordo com o solicitado no item 5.1.1, dentro dos prazos de 

validade e 5.1.2 deste edital. 

 

5.3 Serão inabilitadas as empresas que não enviarem a documentação prevista neste Edital, ou apresentar 

inconformidades dos documentos apresentados. 

 

5.4 O SESI/RS poderá a qualquer momento solicitar os documentos listados no item 5.1.1 e 5.1.2, bem como 

solicitar documentos complementares, sendo que, no caso de apresentação de documentos ou informações 

inverídicas implicará no descredenciamento da PESSOA JURÍDICA e dos profissionais a ela vinculados. 

 

 

6. DA HABILITAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA 

 

6.1 Para habilitação ao credenciamento a PESSOA FÍSICA deverá apresentar:  

 

6.1.1 Documentação para PESSOA FÍSICA: 

 

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

b. Prova de Regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), bem como 
quanto aos Tributos Federais e da Dívida Ativa da União, seja Negativa ou Positiva com 
efeitos de negativa- (Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e a divida 
ativa da União); 
 

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

 

6.1.2 Documentação técnica para PESSOA FÍSICA. 

 

a. Formulário de Cadastramento de PESSOA FÍSICA (Anexo V); 
 

b. Termo de declaração (Anexo VI); 
 

c. Diploma de curso do profissional referente a área para qual está se credenciando 
(certificado de nível superior, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado - para 
comprovação das informações prestadas no currículo ANEXO V); 
 

d. Comprovante de registro junto ao conselho da classe – CREF (do Rio Grande do Sul, ou 
seguindo Resolução CONFEF nº 253/2013). 

 

6.2 Serão consideradas habilitadas, exclusivamente as PESSOAS FÍSICAS que apresentarem toda a 

documentação exigida neste Edital, exatamente de acordo com o solicitado nos itens 6.1.1 e 6.1.2, dentro dos 

prazos de validade e preenchendo todos os requisitos de qualificação técnica exigidas. 

 

6.3 Serão inabilitados aqueles que em todo ou em parte, não enviarem a documentação prevista neste 

Edital. 

 



 
 

6.4 O SESI/RS poderá a qualquer momento solicitar os documentos listados no item 6.1.1 e 6.1.2, bem como 

solicitar documentos complementares para aferição das informações do profissional, sendo que, no caso 

apresentação de documentos ou informações inverídicas implicará no descredenciamento da PESSOA FÍSICA. 

 

 

7. DOS PROCEDIMENTOS PARA HABILITAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS OU PESSOAS FÍSICAS 

 

7.1 Ultrapassada a fase de análise de habilitação documental, poderá a proponente ser inabilitada por motivo 

relacionado com sua capacidade jurídica, qualificação técnica, irregularidade fiscal, má conduta ético-

profissional, em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o aferimento dos aludidos documentos. 

 

7.2  A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, que não apresentar na integralidade a documentação 

habilitatória, de acordo com o solicitado neste edital, será comunicada em até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis 

por igual período, via e-mail, quais documentos estão faltantes. 

 

7.3 Após comunicado, a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA que não manifestar em 5 dias úteis o 
interesse na regularização terá seu cadastro excluído.  
 

7.4 Após análise da documentação, estando habilitada a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, esta será 

convocada para realizar a etapa 02 (item 4.1.2) e após aprovação a 03 (item 4.1.3) deste edital. 

 

7.5 O(s) profissional (ais) da PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA aprovados na etapa de Avaliação da 

Capacidade Técnica estarão aptos para a próxima etapa que corresponde ao Repasse da Metodologia. 

 

7.6 Após repassasse da metodologia a PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA será incluída no cadastro 

como credenciada e estará apta à prestação de serviços, passando a fazer parte do cadastro de credenciados 

do SESI/RS.  

 

7.7 A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA, aprovada nas etapas descritas no item 4 serão convocados 

para formalização do contrato de Prestação de Serviços conforme Anexos VII e VIII o qual conterá o objeto (s) 

habilitado (s) para prestação dos serviços, obrigações, penalidades e demais informações acerca da prestação 

dos serviços. A formalização do referido termo não condiciona a contratação efetiva do prestador. 

 

 

8. DO TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

8.1 O contrato de Prestação de Serviços firmado terá por vigência o prazo de 36 (trinta e seis) meses, 

contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo mediante a celebração de Termos 

Aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses estabelecido no artigo 26, parágrafo único do Regulamento de 

Licitações e Contratos do SESI, após este limite a empresa deverá efetuar um novo cadastramento enviando a 

documentação conforme itens 5 e 6 deste edital.  

 

8.2 Após o recebimento de Contrato de Prestação de serviço ou Termo Aditivo o Credenciado terá o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para devolver o documento assinado à Gestão de 

Suprimentos do Sistema FIERGS. Quando não houver cumprimento do prazo o credenciado deve solicitar um 

novo contrato com data atual e juntamente encaminhar todos os documentos solicitados nos itens 5.1.1 ou 

6.1.1  com sua vigência  atualizada. 

 

8.3 Em até 30 dias antes do vencimento do contrato de Prestação de Serviços, a PESSOA JURÍDICA ou 

PESSOA FÍSICA, deverá solicitar a renovação do mesmo através do e-mail 

credenciamento.senai@fiergs.org.br. 

 



 
 

8.4 Constituem obrigações da Contratante e Contratada aquelas descritas no Contrato de Prestação de 

Serviços, anexos VII e VIII deste Edital. 

 

8.5 A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA que não enviar a solicitação para renovação do contrato de 

acordo com o Item 8.3 terá seu contrato suspenso.  

 

8.6 A responsabilidade de controle da vigência do contrato, tendo em vista o envio da documentação para 

renovação é de responsabilidade exclusiva da proponente.  

 

8.7 O CREDENCIADO poderá solicitar a rescisão do contrato de credenciamento 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.  

 

 

9. DA ÉTICA PROFISSIONAL 

 

9.1 A PESSOA JURÍDICA ou PESSOA FÍSICA concordará, ao assinar o Contrato de Prestação de Serviços, 

com a ética profissional adotada pelo SESI/RS quanto à postura, capacitação, representação da instituição e 

execução dos trabalhos dos profissionais, conforme Anexo II. 

 

 

10. DAS OBRIGAÇÕES 

 

10.1 Constituem as obrigações da CREDENCIADA quando convocada para prestar os serviços: 
 

a. Atender aos clientes do SESI/RS, conforme celebrado no Termo(s) de credenciamento, 
Contrato e Pedido de Compras recebido; 

 

b. Prestar os serviços de Atividades físicas e Esportivas nos locais indicados pelo SESI/RS, 
conforme solicitação e demanda;  

 

c. O credenciado, Pessoa Jurídica ou Pessoa Física, deverá atender as demandas provenientes 
das cidades para as quais se credenciou, independentemente de seu endereço de domicílio. 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; 

 

d. 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; 

 

e. Para os serviços descritos no ANEXO I deverá ser emitido relatório de produção, de acordo 
com as especificações técnicas do Repasse da metodologia (item 4.1.3), identificando o cliente 
atendido, data e número de atendimentos, este relatório deverá estar devidamente assinado 
pelo cliente atendido; 

 

f. O relatório de produção diária deverá ser anexado ao relatório de produção mensal (do dia 01 
até o último dia do mês) a ser encaminhado até o primeiro dia útil do mês subsequente, para o 
Analista de Promoção da Saúde de referência. Este deverá contemplar: nº de atendimentos 
realizados no mês no cliente SESI/RS e valores respectivos antes que seja emitida a Nota 
Fiscal;  

 

g. Possuir acesso a internet para utilizar software de gestão esportiva fornecido pelo SESI/RS, 
quando for o caso e alimentá-lo na frequência indicada, e se necessário realizar a impressão de 
relatórios, sendo que todos os custos correrão por contata da CONTRATADA; 

 



 
 

h. 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; 

 

i. 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, bem como ressarcir danos morais e físicos se causados ao SESI/RS ou 
ao seu Cliente; 

 

j. 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 motorista); 

 

k. Assumir as despesas de deslocamento, utilização de veículo próprio, hospedagem e 
alimentação, próprias ou do seu pessoal quando ocorrer, bem como, 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; 

 

l. 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 meio 
de transporte escolhido, seja por qualquer motivo apresentado) do credenciado até o local de 
realização do serviço contratado; 

 

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

 

n. 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  ANEXO V e realizaram o repasse de metodologia poderão realizar esta 
substituição. Em caso de Pessoa Física comunicar ao SESI/RS com antecedência de até 05 
dias qualquer fato superveniente ou cancelamento da prestação de serviços; 

 

o. Não divulgar sua marca, seus serviços, produtos, nome, logomarca, telefone e/ou qualquer 
material que contenha algo que identifique sua empresa, sob pena de 
DESCREDENCIAMENTO e  aplicação de sanções; 

 

p. 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; 

  

q. 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; 

 

r. Comparecer ao SESI/RS sempre que houver convocação para repasse ou atualização de 
metodologia. A participação nestes treinamentos técnico-operacionais, premissas para 
realização dos serviços objetos deste termo, não serão remunerados; 
 

s. 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 
dos os custos decorrentes destes procedimentos. 
 

 



 
 

 

10.2 Constituem as obrigações da CONTRATANTE: 
 

a. Autorizar, mediante Pedido de Compras – PC, os atendimentos dos credenciados; 
 

b. 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; 
 
 

c. Realizar o repasse da metodologia para fim de garantir a implementação dos Serviços de 
Atividades Físicas e Esportivas do portfólio do SESI/RS; 
 

d. Aprovar os relatórios de produção encaminhados pelo Credenciado com identificação dos 
procedimentos realizados, número de atendimentos, assinatura do cliente, valores cobrados e 
data de fechamento do relatório realizado;  
 

e. 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; 
 

f. Fornecer materiais e equipamentos à credenciada sempre que se fizer necessário para o 
desenvolvimento das atividades; 
 

g. Comunicar ao credenciado com antecedência máximo de 24 horas úteis do cancelamento das 
atividades demandadas para os serviços de Atividades Físicas e Esportivas, 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 indenizadas. 

 

 

11. DAS PENALIDADES E DO DESCREDENCIAMENTO 

  

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, o CONTRATANTE poderá garantida a prévia 

defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

a. advertência; 
 

b. multa de 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 dos serviços, limitada a incidência a 9% (nove por cento); 
 

c. 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; 
 

d. 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; 
 

e. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos. 

 

11.2 Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE, em relação às situações supramencionadas, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

mencionadas. 

 

11.3 As sanções de advertência e suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com o CONTRATANTE poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a 



 
 

dos pagamentos a serem efetuados, ou recolhida no prazo máximo de 21 (vinte e um) dias corridos, contados 

da comunicação oficial. 

 

11.4 Para os casos em que a Pessoa Jurídica ou Pessoa Física descumprir um ou mais itens do edital 

poderá acarretar em: 

 

a. Notificação ou até mesmo descredenciamento, a qualquer tempo, por meio de justificativa 
enviada pela área Gestão de Suprimentos do SESI/RS garantindo o contraditório e a ampla 
defesa e sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis; 
 

b. Fica facultada a defesa prévia do CREDENCIADO, no caso de descredenciamento ou 
aplicação de penalidades, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação de 
descredenciamento. 
 

 

12 DO PAGAMENTO 

 

12.1 O SESI/RS remunerará a prestação de serviço da PESSOA JURÍDICA e PESSOA FÍSICA por hora 

efetivamente executada, conforme Tabela de Valores (Anexo IV). 

 

12.2 Para PESSOA JURÍDICA, os pagamentos serão efetuados conforme a medição dos serviços, mediante a 

apresentação da nota fiscal e do Pedido de compras em até 21 (vinte e um) dias após a prestação do serviço. 

 

12.3. Para PESSOA FÍSICA O pagamento referente aos serviços prestados pelo Credenciado será efetuado 

mediante recebimento de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo - RPA) assinada e o Pedido de Compra, que 

deverá ser entregue até dia 10 do mês seguinte ao serviço prestado, sendo creditados na conta corrente da(o) 

CONTRATADA(O) no último dia útil do mês. 

 

12.4  A efetivação do pagamento se dará, mediante depósito em conta corrente obrigatoriamente em nome de 

pessoa jurídica para empresas e de pessoas físicas para profissionais autônomos.  

 

12.5  Só serão devidos os valores originados de Pedidos de Compras. 

 

12.6 Para efetivação do pagamento é obrigatória apresentação da Nota fiscal e do Pedido de compras para 

fins de pagamento à Pessoa Jurídica e para as Pessoas Físicas é necessário apresentação de RPA – Recibo 

Pagamento Autônomo Conforme modelo Anexo IX e do Pedido de Compras. 

 

 

13 DA AVALIAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO  

 

13.1  Após a contratação e prestação dos serviços, poderão ser realizadas avaliações em qualquer tempo ao 
longo do período de vigência do contrato de credenciamento para fins de análise, aprimorando 
permanentemente os serviços prestados. Seguindo os critérios estabelecidos no item 4.1.2 e anexo II. 

 

14. DO SISTEMA DE RODÍZIO. 

 

14.1 A cada demanda originada pelo CONTRATANTE, o credenciado será convocado a prestar serviço, 

objeto deste edital, através de sistema de rodízio, respeitando o limite máximo de 4 (quatro) horas diárias. 

 

14.2 Conforme rodízio o credenciado será convocado a manifestar sua disponibilidade e concordância com o 

serviço a ser executado, o qual será formalizado através da emissão do PC (Pedido de Compra) respectivo, 

complementar ao contrato já vigente, que conterá os aspectos financeiros e temporais relativos ao serviço a ser 

prestado. 



 
 

 

 14.3 Não havendo disponibilidade o CONTRATANTE convocará o próximo credenciado conforme sistema de 

rodízio. 

 

14.4 Considerar-se-á que a antiguidade do termo de contrato do credenciado revela-se como critério para o 

estabelecimento da primeira convocação para o rodízio. 

 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 A apresentação da documentação no presente processo implica em concordância tácita, por parte da 

PROPONENTE, com todos os termos e condições deste edital e de seus anexos.  

 

 

16. DOS ANEXOS 

 

16.1 Fazem parte integrante do presente Edital, como ANEXOS: 

 

a) Especificação técnica dos serviços – ANEXO I; 

b) Requisitos básicos para atuação junto ao SESI/RS – ANEXO II; 

c) Tabela de valores– ANEXO III; 

d) Termo de credenciamento – pessoa jurídica – ANEXO IV; 

e) Termo de credenciamento – pessoa física – ANEXO V; 

f) Termo de declaração – ANEXO VI; 

g) Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Jurídica – ANEXO VII; 

h) Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Física– ANEXO VIII; 

i) Modelo de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA)- ANEXO IX; 

 

 

Porto Alegre/RS, 09 de Setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Leonardo dos Santos Corrêa  

Presidente da Comissão 

 

 

 



 
 

ANEXO I  

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS 

 
O SESI Mexa-se + é um conjunto de serviços alicerçado na concepção de que a prática da atividade 

física e a melhoria em parâmetros de aptidão física são capazes de gerar inúmeros benefícios à saúde. As 
atividades desenvolvidas por profissionais de educação física por meio de torneios, campeonatos esportivos, 
aulas com diversas modalidades e ações educativas, baseadas na proposição de atividades informativas e 
vivenciais, realizadas sistematicamente e capazes de promover mudanças no estilo de vida e gerar impacto na 
saúde e bem-estar.  
 

ITEM MODALIDADE 

01 

GINÁSTICA NA EMPRESA 
Entendido pelo SESI/RS como serviço de promoção da saúde realizado durante a rotina de trabalho no 
interior das instalações das empresas clientes, por meio de sessões caracterizadas por pausas 
fisicamente ativas.  As ações tem como estratégia a orientação sobre os temas: Educação Postural, 
Adaptação Funcional, Comportamento Saudável, Cooperação para o Bem Estar, Exercícios Físicos, 
Colaboração em Programas em Promoção da Saúde na Empresa.  
Educação corporal para o bem-estar demanda uma análise detalhada das possibilidades de atuação 
em função das características físicas do espaço laboral e também das atividades exercidas pelos 
trabalhadores. 
SESI Ginástica na Empresa é um serviço que tem como objetivo principal reduzir a exposição a 
comportamentos sedentários, reduzir a percepção de dores e desconfortos relacionados à realização 
de tarefas laborais. 

02 

EMPRESA FITNESS 
Entendido pelo SESI/RS como Serviço especializado, que oferece aos trabalhadores oportunidades de 
exercício físico e/ou esportivo orientado, visando à melhoria do condicionamento físico e 
consequentemente a promoção da saúde e bem-estar, através de atividades recreativas, coordenação 
motora, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, exercícios de treinamento funcional, mini 
palestra e avaliação física, de acordo com suas normas e diretrizes. 

03 

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. 

04 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO 
Entendidos pelo SESI/RS como intervenções informativas pontuais ou sequenciais, presenciais e/ou 
virtuais, com foco em comportamento saudável e prevenção de doenças, com temáticas planejadas, 
priorizadas e customizadas de acordo com as necessidades observadas na empresa dentro de uma 
perspectiva sustentável para a Organização. As atividades podem ser desenvolvidas através de 
palestras, oficinas e campanhas temáticas.  

05 

JOGOS DO SESI 
Entendidos pelo SESI/RS como 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. Os Jogos do 
SESI são competições realizadas com o objetivo de oportunizar aos trabalhadores e empregadores de 
empresas industriais a prática desportiva por meio das competições em diferentes modalidades 
esportivas, promovendo a confraternização entre trabalhadores e empresários do ramo industrial. As 
competições acontecem durante todo o ano, em várias cidades do Estado, com etapas municipais e 
regionais. 

 
As exigências da planilha a seguir estarão atreladas com a especificação técnica de cada serviço oferecido pelo 
Programa SESI Mexa-se +, as quais serão compartilhadas no Repasse de Metodologia (conforme item 4.1.3 do 
Edital): 



 
 

Modalidade Controles a serem realizados Requisitos e Responsabilidades dos profissionais. 
GINÁSTICA NA 
EMPRESA: 

 

 

 

 Instrumento de avaliação do processo;  
 Cronograma de atividades; 
 Mapeamento das atividades posturais; 
 Questionário Perfil da Atividade Física + 

Saúde; 
 Planilha de frequência; 
 Relatório técnico final. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 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 do relatório de presença do credenciado, lista de 
chamada do trabalhador e relatório de produção; 

 Controlar as atividades, com elaboração de planilhas de exercícios 
respeitando as orientações e diretrizes técnicas; 

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

 Ministrar aulas e atividades especiais nas empresas respeitando a 
diretrizes técnicas. 

 

EMPRESA FITNESS 

 

 Cronograma de atividades; 
 Mapeamento das atividades posturais; 
 Questionário de Prontidão para Atividade 

Física; 
 Questionário Perfil da Atividade Física + 

Saúde; 
 Planilha de frequência; 
 Instrumento de avaliação do processo; 
 Anamnese; 
 Relatório técnico final. 

 

GRUPOS DE 
ATIVIDADES FÍSICAS 

 Cronograma de atividades; 
 Questionário de Prontidão para Atividade 

Física; 
 Questionário Perfil da Atividade Física + 

Saúde; 
 Planilha de frequência; 
 Anamnese; 
 Relatório técnico final. 

 
 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO 
E PREVENÇÃO 

 Cronograma de atividades; 
 Planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas; 
 Relatório técnico final 

 Atender ao disposto em edital; 
 Planejar as intervenções que serão determinadas pelo SESI/RS; 
 Realizar a prestação do serviço(s) no dia e hora marcada. 
 Registrar o atendimento formalizando o período em que esteve na 

empresa através do relatório de presença do credenciado, e relatório de 
produção quando solicitado; 

 Controlar as atividades, com preenchimento de formulários específicos 
do SESI/RS quando solicitado; 



 
 

 Sensibilizar os trabalhadores quanto aos benefícios de um estilo de vida 
ativo e saudável; 

 Ministrar aulas e atividades especiais nas empresas respeitando a 
diretrizes técnicas. 
 

JOGOS DO SESI 

 Ficha de Inscrição equipes e atletas 
(Sistema Gepro/M10); 

 Reunião Técnica; 
 Tabela de Jogos; 
 Relatório de inscritos para fins de cobrança; 
 Sumulas (atualização dos resultados dos 

jogos); 
 Relatório Geral Final; 
 Questionário IPAQ. 

 

 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 da partida, recebendo as equipes e arbitragem; 
 Conferir documentação dos participantes orientado pelo SESI/RS; 
 Manter a ordem e a organização no local de competição durante a 

partida, atentar-se para que o preenchimento correto das súmulas, por 
parte dos anotadores, principalmente nos itens que se refere ao 
resultado final e encerramento de todos os processos (assinaturas, 
cartões entre outros) evitando rasuras e enviar um relatório descritivo 
com os fatos ocorridos no evento/jogo; 

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

 Registrar o atendimento formalizando o período em que esteve na 
empresa através do relatório de presença do credenciado, e relatório de 
produção quando solicitado; 

 Controlar as atividades, com preenchimento de formulários específicos 
do SESI/RS quando solicitado; 

 Sensibilizar os trabalhadores quanto aos benefícios de um estilo de vida 
ativo e saudável; 

 Elaborar tabela de jogos; 
 Atualizar os resultados dos Jogos. 
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ANEXO II 

REQUISITOS BÁSICOS PARA ATUAÇÃO JUNTO AO SESI/RS  

 
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  
 

1.1 O SESI/RS espera que seus prestadores de serviço:  

 

a) Mantenham uma relação de cordialidade e respeito para com os profissionais clientes do SESI/RS e 

colaboradores do SESI/RS, evitando emitir opiniões pessoais sobre o desempenho e a qualificação 
técnica dos mesmos 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 dos clientes quando o serviço é desenvolvido pelo 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  
 

2.1 O SESI/RS espera que seus prestadores de serviço: 
 

a) Aceitem somente trabalhos quando reconhecerem que seus conhecimentos e recursos técnicos são 
suficientes para executá-lo, e ainda quando disponham de tempo para bem conduzi-lo.  
 

b) Empenhem-se em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional, acompanhando o crescimento da 
Instituição.  
 

c) Participem integralmente dos treinamentos ou atividades solicitadas pelo SESI/RS, se houver, a fim de 
se adequar à metodologia e como forma de aproveitar as oportunidades de crescimento disponibilizadas.  
 

d) Tomem conhecimento do conteúdo das avaliações recebidas e empreendam ações de melhoria no 
sentido de avançar em qualidade.  
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e) Utilizem os materiais disponíveis no SESI/RS para pesquisa, seguindo as normas e os prazos 
estipulados.  
 
 

3) EXPECTATIVAS QUANTO À REPRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  
 

3.1 O SESI/RS espera que seus prestadores de serviço:  

 

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.  
 

e) Parágrafo Único - A execução contratual dos serviços será acompanhada e monitorada pela unidade 
a quem compete à gestão do presente contrato. O responsável pelo acompanhamento anotará todas as 
ocorrências relacionadas com a execução dos serviços, em relatório, determinando o que for necessário 
à melhoria do desempenho observado. O SESI/RS poderá, a partir deste relatório, descredenciá-lo em 
todas as áreas de atuação ou parcialmente.  
 
 

4) EXPECTATIVAS QUANTO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

 

4.1 O SESI/RS espera que seus prestadores de serviço:  

 

a) Mantenham absoluto sigilo sobre dados e particularidades dos clientes atendidos em nome SESI/RS. 
O Cliente merece o respeito da Entidade e de seus colaboradores.  
 

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 e trajes) 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 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 Portal de 
Compras.  
 

e) Comuniquem ao SESI/RS a existência de impedimento ou incompatibilidade para a prestação do 
serviço, imediatamente ao fato, 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.  
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g) Comuniquem ao SESI/RS sempre que algum cliente, já atendido anteriormente via SESI/RS, entrar 
em contato direto com o prestador de serviço para a contratação de uma nova atividade.  
 

h) Garantam a aplicação e o recolhimento dos instrumentos de avaliação, favorecendo a melhoria da 
qualidade dos serviços.  
 

i) Preencham corretamente a documentação exigida pelo SESI/RS.  
 

j) Compareçam antecipadamente ao local da realização da prestação do Serviço para verificar os 
recursos disponibilizados e necessários à execução da atividade.  
 

k) Devolvam os materiais/equipamentos fornecidos pelo SESI/RS para uso em suas atividades, nas 
mesmas condições de recebimento, comunicando eventuais problemas. 
 

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

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

Para regular a relação do SESI/RS e seus prestadores de serviço fica instaurada a Comissão Especial de 
Licitação, que avaliará as dificuldades decorrentes da relação e se posicionará quanto ao melhor modo 
de resolução de impasses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Departamento Regional  
do Rio Grande do Sul 

 
Gestão de Suprimentos 

Av. Assis Brasil , 8787 
Fone: (51) 3347-8787 /  Fax: (51) 3347-8544 
91140-001 - Porto Alegre, RS 

www.sesirs.org.br 

 

SISTEMA FIERGS 

 

 

ANEXO III 

TABELA DE VALORES 

 

1. Pela prestação dos serviços o SESI/RS pagará ao prestador de serviços; 
 
 
 

De Até 
VALOR POR NÍVEL DE KM 

PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA 

0 100 km  R$                          42,77   R$                   53,45  

101 KM 160 km  R$                          62,49   R$                   78,11  

161 KM 320 km  R$                          77,99   R$                   97,48  

321 KM 480 km  R$                          93,49   R$                116,85  

Acima de 480 km  R$                        124,48   R$                155,59  
 

 
 

2.  A distância será calculada do município de origem do credenciado até o município de 

desenvolvimento da atividade, considerando o trajeto de ida e volta. Utilizando para este cálculo a 

menor distancia verificada na plataforma Google Maps ou similar, preferencialmente por rodovias 

e vias pavimentadas; 
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ANEXO IV 

TERMO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA JURÍDICA 
 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 
A _____________________________________, com sede e foro na _______ (rua,bairro,etc) da cidade de __________________, 

Estado ___ por seu __________ (cargo) Sr(a). _________, que a esta subscreve, vem solicitar seu credenciamento para 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTIVAS. 

 

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital nº 002/2019 e seus anexos. 

 

Dados do responsável pela empresa Credenciada conforme letra(s) do item 9.1. 

Nome:  

Telefone:  E-mail:  

Celular:  

Vínculo ou cargo desempenhado na empresa (Pessoa Jurídica): 
 

 
Preencher currículo profissional conforme modelo abaixo e indicar os serviços a serem prestados e municípios de atuação. Obs: O 
currículo abaixo deverá ser preenchido para cada profissional indicado pela empresa: 
 

Indicação de Profissional 

Profissional 01: 

Nome:  

Data de nascimento:  

Endereço:  

Cidade:  CEP:  

Celular:  E-mail:  

Identidade:  CPF:  

Registro Profissional: 

Vínculo ou cargo desempenhado na empresa (Pessoa Jurídica) (se for o caso): 
 

 
Serviços a serem prestados (sinalizar com um X): 
 

01 - Ginástica na Empresa  

02 - Empresa Fitness  

03 - Jogos do SESI  

04 - Ações de educação e prevenção  

05 - Grupos de Atividades Físicas  

 

Para as áreas Empresa Fitness e Grupos de Atividade Física indicar as modalidades tem experiência e está apto para ministrar aulas.  
  

Modalidade Sinalizar com x Especificar a área de atuação 

Treinamento funcional   

Ritmos   

Pilates    

Grupos de corrida/caminhada   

Modalidade esportivas   

Lutas   

Yoga   

HIIT   

Cross Training   

Ginástica aeróbica   

Ginástica localizada   

 
 
Indicar a distancia que deseja atender I: 
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Distancia km X 

0 a 100 km  

101 a 160 km  

161 a 320 km  

321 a 480 km  

Acima 481 km  

 
 
 
Turno que esta disponível para  atendimento: 

Manhã  

Tarde  

Noite  

 
 
 
 

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA (em ordem decrescente de títulação, como graduação, especializações, mestrados, doutorados) 

Curso 1: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 2: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 3: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 4: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 5: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (relacionada a habilitação deste edital, no máximo 3) 

EMPRESA 1: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 2: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 3: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

4 - QUALIFICAÇÃO (que possam ser comprovados e tenham vínculo com este edital)  

Curso  1: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 2: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 3: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 4: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 5:  Ano  

Carga horária Ministrado por: 

 
 
Profissional 02:  
 

Nome:  
 

Data de nascimento:  

Endereço:  
 

Cidade:  CEP:  

Celular:  E-mail:  

Identidade:  CPF:  

Registro Profissional: 

Vínculo ou cargo desempenhado na empresa (Pessoa Jurídica) (se for o caso): 
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Serviços a serem prestados (sinalizar com um X): 

Ginástica na Empresa  

Empresa Fitness  

Jogos do SESI  

Ações de educação e prevenção  

Grupos de Atividades Físicas  

Para as áreas Empresa Fitness e Grupos de Atividade Física indicar as modalidades tem experiência e está apto para ministrar aulas.  
 
 

Modalidade Sinalizar com x Especificar a área de atuação 

Treinamento funcional   

Ritmos   

Pilates    

Grupos de corrida/caminhada   

Modalidade esportivas   

Lutas   

Yoga   

HIIT   

Cross Training   

Ginástica aeróbica   

Ginástica localizada   

 
Indicar a distancia que deseja atender : 
 

Distancia km X 

0 a 100 km  

101 a 160 km  

161 a 320 km  

321 a 480 km  

Acima 481 km  

 
 
Turno que esta disponível para atendimento: 
 

Manhã  

Tarde  

Noite  

 
 
 

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA (em ordem decrescente de títulação, como graduação, especializações, mestrados, doutorados) 

Curso 1: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 2: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 3: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 4: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 5: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (relacionada a habilitação deste edital, no máximo 3) 

EMPRESA 1: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 2: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 3: Cargo 

Admissão  Desligamento  
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Principais atividades  

4 - QUALIFICAÇÃO (que possam ser comprovados e tenham vínculo com este edital)  

Curso  1: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 2: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 3: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 4: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 5:  Ano  

Carga horária Ministrado por: 

 
                                                                                        

Local, _________________, Data _______________. 
----------------------------------------------- 

(Assinatura do Representante Legal) 
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ANEXO v 

TERMO DE CREDENCIAMENTO – PESSOA FÍSICA 
 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

 

Eu, _____________________________________, residente e domiciliado na 

____________________________________________ (rua,bairro,etc) da cidade de _____________________, 

Estado ___ inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob nº __________________ e Registro Geral (RG) sob nº 

_________________, venho solicitar seu credenciamento para prestação de serviços de atividade física e 

esportivas. 

 

Concordamos em nos submeter a todas às disposições constantes do Edital nº 002/2019 e seus Anexos. 

 

Preencher currículo profissional conforme modelo abaixo e indicar os serviços a serem prestados e municípios de 

atuação. 

1 - DADOS PESSOAIS  

Nome:  

Data de nascimento:  

Endereço:  

Cidade:  CEP:  

Celular:  E-mail:  

Identidade:  CPF:  

 

 

Serviços a serem prestados (sinalizar com um X): 

Ginástica na Empresa  

Empresa Fitness  

Jogos do SESI  

Ações de educação e prevenção  

Grupos de Atividades Físicas  

 

Para as áreas Empresa Fitness e Grupos de Atividade Física indicar as modalidades tem experiência e está apto para ministrar aulas.  
 

Modalidade Sinalizar com x Especificar a área de atuação 

Treinamento funcional   

Ritmos   

Pilates    

Grupos de corrida/caminhada   

Modalidade esportivas   

Lutas   

Yoga   

HIIT   

Cross Training   

Ginástica aeróbica   

Ginástica localizada   

 

 

 

 

 

Indicar a distancia que deseja atender: 
 

Distancia km X 

0 a 100 km  

101 a 160 km  
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161 a 320 km  

321 a 480 km  

Acima 481 km  

 

 

Turno que esta disponível para  atendimento: 

Manhã  

Tarde  

Noite  

 
 

2 – FORMAÇÃO ACADÊMICA (em ordem decrescente de títulação, como graduação, especializações, mestrados, doutorados) 

Curso 1: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 2: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

Curso 3: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 4: Titulação:: 

Entidade  Conclusão 

Curso 5: Titulação: 

Entidade  Conclusão 

3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (relacionada a habilitação deste edital, no máximo 3) 

EMPRESA 1: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 2: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

EMPRESA 3: Cargo 

Admissão  Desligamento  

Principais atividades  

4 - QUALIFICAÇÃO (que possam ser comprovados e tenham vínculo com este edital)  

Curso  1: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 2: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 3: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 4: Ano  

Carga horária Ministrado por: 

Curso 5:  Ano  

Carga horária Ministrado por: 

 

Atenciosamente,  

 

Local, _________________, Data _______________. 
----------------------------------------------- 

(Credenciado) 
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ANEXO VI - TERMO DE DECLARAÇÃO 

Prezados Senhores, 
 
A Pessoa Física/Jurídica abaixo qualificada, declara sob as penalidades da Lei, para fins do 

processo de contratação, credenciamento nº IN002032019DR que: 
 
a) Recebeu e estudou todos os documentos inerentes ao presente Edital de credenciamento 

nº 002-2019, 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. 

 
b) 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; 

 
c) Na composição societária não existe participação de diretores, conselheiros, empregados 

e/ou estagiários das Entidades que integram o Sistema FIERGS; 
 
d) Está ciente que o presente Edital de Credenciamento não significa obrigatoriedade do 

SESI/RS em solicitar a prestação de serviço;  
 

e) Está ciente e aceita que o SESI/RS, poderá a qualquer tempo, solicitar a comprovação 
documental de toda e qualquer informação prestada a esta instituição; 

 
f) 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. 

 
g) Na condição de credenciado como Pessoa Física, não ser ex-empregado SESI/RS, 

desligados em um período inferior a 01 (um) ano. 
 
h) 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. 

 
i) 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 venha a ser utilizado pelo SESI , 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. 
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j) 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; 

 
k) 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, 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 

 
l) Compromete-se com a veracidade das informações as quais damos fé, sob as penas da 

Lei. 
 
m) Concorda e submete-se a todas e cada uma das condições impostas pelo referido Edital. 

 

 

Porto Alegre, ....... de ............... de 20..... 

 

 

Razão Social (PJ) ou nome completo (PF): 

CNPJ / CPF:  

 

 

 

 
........................................................................ 
Assinatura Representante Legal / Credenciado 

Carimbo (se PJ) 
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ANEXO VII   

Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Jurídica 

 

MODALIDADE XXXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXXX 

 

 

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL – SESI/RS, estabelecido na Av. 
Assis Brasil nº 8787, bairro Sarandi, em Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ nº 
03.775.159/0001-76, neste ato representado por seu Superintendente Regional, 

XXXXXXXXXXXXXX, denominado CONTRATANTE, e a sociedade empresária/empresa 

individual XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na 
XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX, bairro XXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXX, RS, 
representada neste ato pelo Representante Legal, XXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF nº 

XXX.XXX.XXX-XX, denominada CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de 
Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

TÍTULO I 

DO OBJETO 

 

PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço pela CONTRATADA, 

de serviços PARA ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DO SESI/RS, na área de atuação 

XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme demandas do CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Único - Os serviços serão executados de acordo com o escopo previsto no plano 
de trabalho apresentado ao credenciado, quando do início da execução das atividades deste 
contrato. 
 

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

a) Cumprir todas as obrigações relacionadas no Edital de Credenciamento 

XXXXXXXXXXXXX, e seus anexos; 
b) Responsabilizar-se em caráter exclusivo pela execução dos serviços objeto do presente 

contrato;  
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c) 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; 

d) 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;  
e) 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 contrato; 

f) Comparecer ao local de trabalho, devidamente qualificado e identificado por crachá, 
provendo todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços; 

g) Fazer com que seus empregados e ou prepostos comparecerem ao local de trabalho, 
devidamente qualificados, provendo-os dos equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços;  

h) Atender imediata solicitação do CONTRATANTE, retirando e substituindo no prazo 

máximo de 24 horas, após a notificação, o empregado da CONTRATADA cuja atuação, 
permanência ou comportamento, no seu entendimento, sejam julgados prejudiciais, 
inadequados ou inconvenientes; 

i) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

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

j) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei e 
solicitadas na licitação; 

k) Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança 

implementados nas dependências do CONTRATANTE, quando em serviço nas suas 
dependências; 

l) Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços ora contratados; 
m) 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: 
 

a) Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para execução dos serviços 
objeto do presente contrato; 

b) Facilitar o acesso do profissional contratada nas suas dependências para realização 
das atividades previstas;  
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c) Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento dos serviços;  

d) 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; 

e) Acompanhar o recebimento definitivo da execução do objeto, atestando no documento 

fiscal o cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
f) 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 contrato. O representante do 

CONTRATANTE anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 
registro próprio, determinando o que for necessário a 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 contrato. 
 

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 III –TABELA DE VALORES, do 

Edital de Credenciamento XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

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. 
 

TÍTULO IV 

DAS MULTAS E PENALIDADES 

 

OITAVA - A recusa injustificada do(a) CONTRATADO(A) em assinar o termo contratual, 
acarretará no  cancelamento do sua solicitação de credenciamento. 
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NONA - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento, poderá o 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA, as seguintes sanções: 
 

a) Advertência; 
b) 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; 
c) 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 contrato, 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. 
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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 transporte, sendo assegurado ao CONTRATANTE o 
direito de reter os pagamentos devidos por este contrato, 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 contrato, 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 contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXXXXXXX) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, e poderá ser renovado, de comum acordo, 
mediante celebração de Termo Aditivo, obedecendo ao limite estabelecido no parágrafo único 

do art. 26, do RLC do SESI. 
 

DÉCIMA NONA – O presente 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. 
 

VIGÉSIMA – Este contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, se o CONTRATADA: 
 

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

autorização do CONTRATANTE; 
b) 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; 
c) 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 contrato: 
 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
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b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratadas, acarretando prejuízos 

ao CONTRATANTE; 
c) Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando as disposições regradas 

neste instrumento; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) Irregularidades que ensejam a extinção contratual; 
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar 

com o CONTRATANTE; 
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
i) Recusa injustificada em assinar o instrumento contratual. 

 

TÍTULO VIII 

VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente 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. 

 

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 contrato 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. 
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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 contrato 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 contrato, 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 
 

 VIGÉSIMA NONA - Na eventualidade da presente relação contratual utilizar, de forma direta 

ou indireta, 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: 
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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 XI 

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 XII 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 

TRIGÉSIMA SEGUNDA – Estando, assim, de pleno e comum acordo, CONTRATANTE e 

CONTRATADA firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos. 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de XXXX. 
 

Pelo CONTRATANTE       Pela CONTRATADA 

 
XXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Superintendente Regional do SESI/RS    Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1) ________________________   2)________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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ANEXO VIII 

Modelo de Contrato Prestação de Serviço – Pessoa Física 

MODALIDADE XXXXXXXXXX 

CONTRATO Nº XXXXX 

 

Pelo presente instrumento particular, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – 

DEPARTAMENTO REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL – SESI/RS, estabelecido na Av. 
Assis Brasil nº 8787, bairro Sarandi, em Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ nº 
03.775.159/0001-76, neste ato representado por seu Superintendente Regional, 

XXXXXXXXXXXXXX, denominado CONTRATANTE, e XXXXXXXXXXXX, residente na 
XXXXXXXXXX, nº XXXXXXX, bairro XXXXXXXXXX, em XXXXXXXXXXXXX, RS, inscrito(a) 

no CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, denominado(a) CONTRATADO(A), firmam o presente Contrato 
de Prestação de Serviços, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

TÍTULO I 

DO OBJETO 

 

PRIMEIRA – Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço pela CONTRATADA, 

de serviços PARA ATIVIDADES FÍSICAS E ESPORTIVAS DO SESI/RS, na área de atuação 

XXXXXXXXXXXXXXXX, conforme demandas do CONTRATANTE. 
 

Parágrafo Único - Os serviços serão executados de acordo com o escopo previsto no plano 
de trabalho apresentado ao credenciado, quando do início da execução das atividades deste 
contrato. 
 

SEGUNDA - Qualquer atividade não prevista no presente instrumento, e que esteja vinculada 
ao seu objeto, fica sujeita à celebração de um novo contrato 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. Eventuais prestações de parte da CONTRATADA, sem 
instrumentação normativa superveniente, constituem mera liberalidade espontânea, sem 

quaisquer ônus para o CONTRATANTE. 
 

TÍTULO II 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

TERCEIRA – Competirá a CONTRATADA: 
 

a) Cumprir todas as obrigações relacionadas no Edital de Credenciamento 

XXXXXXXXXXXXX, e seus anexos; 
b) Responsabilizar-se em caráter exclusivo pela execução dos serviços objeto do presente 

contrato;  
c) 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; 
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d) 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;  
e) 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 contrato; 

f) Comparecer ao local de trabalho, devidamente qualificado e identificado por crachá, 
provendo todos os equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços; 

g) Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 

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

h) Manter, durante toda a vigência deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas pela lei e 
solicitadas na licitação; 

i) Obedecer rigorosamente todas as normas e procedimentos de segurança 

implementados nas dependências do CONTRATANTE, quando em serviço nas suas 
dependências; 

j) Arcar com todas as despesas necessárias à execução dos serviços ora contratados; 
k) 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: 
 

a) Fornecer a CONTRATADA as informações necessárias para execução dos serviços 
objeto do presente contrato; 

b) Facilitar o acesso do profissional contratada nas suas dependências para realização 
das atividades previstas;  

c) Solicitar a CONTRATADA, tempestivamente, todas as providências necessárias ao 
bom andamento dos serviços;  

d) 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; 

e) Acompanhar o recebimento definitivo da execução do objeto, atestando no documento 

fiscal o cumprimento das obrigações da CONTRATADA; 
f) 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 contrato. O representante do 
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CONTRATANTE anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços em 
registro próprio, determinando o que for necessário a 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 contrato. 
 

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 IV –TABELA DE VALORES, do 

Edital de Credenciamento XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 

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 pagamento referente aos serviços prestados pela contratada será efetuado 
mediante recebimento de RPA (Recibo de Pagamento Autônomo - RPA) assinado e do Pedido 
de Compra, que deverão ser entregue até dia 10 do mês seguinte ao serviço prestado, sendo 
creditados na conta corrente da(o) CONTRATADA(O) no último dia útil do mês. 
 

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. 
 

TÍTULO IV 

DAS MULTAS E PENALIDADES 

 

OITAVA - A recusa injustificada do(a) CONTRATADO(A) em assinar o termo contratual, 
acarretará no  cancelamento do 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: 
 

a) Advertência; 
b) 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; 
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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; 
c) 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 contrato, 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,sendo assegurado ao CONTRATANTE o 
direito de reter os pagamentos devidos por este contrato, 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 contrato, no todo ou em 
parte, ou o título de crédito, ou fatura dele decorrente, sem expressa e formal anuência do 

CONTRATANTE. 

TÍTULO VII 
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DA VIGÊNCIA E EXTINÇÃO CONTRATUAL 

 

DÉCIMA OITAVA – O presente contrato vigorará pelo prazo de XX (XXXXXXXXXXX) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura, e poderá ser renovado, de comum acordo, 
mediante celebração de Termo Aditivo, obedecendo ao limite estabelecido no parágrafo único 

do art. 26, do RLC do SESI. 
 

DÉCIMA NONA – O presente 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. 
 

VIGÉSIMA – Este contrato poderá ser resolvido, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, se o CONTRATADA: 
 

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

autorização do CONTRATANTE; 
b) 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; 
 

 

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 contrato: 
 

a) Apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
b) Reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratadas, acarretando prejuízos 

ao CONTRATANTE; 
c) Atraso injustificado na execução dos serviços, contrariando as disposições regradas 

neste instrumento; 
d) Reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
e) Irregularidades que ensejam a extinção contratual; 
f) Ações no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
g) Práticas de atos ilícitos demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar 

com o CONTRATANTE; 
h) Condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
i) Recusa injustificada em assinar o instrumento contratual. 

 

TÍTULO VIII 

VINCULAÇÃO CONTRATUAL 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA - O presente 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, 
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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 contrato 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 contrato 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. 
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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 contrato, 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 
 

 VIGÉSIMA NONA - Na eventualidade da presente relação contratual utilizar, de forma direta 

ou indireta, 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 XI 

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 XII 

DA EFICÁCIA JURÍDICA 
 

TRIGÉSIMA SEGUNDA – Estando, assim, de pleno e comum acordo, CONTRATANTE e 

CONTRATADA firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos. 

Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXXXXX de XXXX. 
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Pelo CONTRATANTE       Pela CONTRATADA 
 

XXXXXXXXXXXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Superintendente Regional do SESI/RS    Representante Legal 

 

TESTEMUNHAS: 
1) ________________________    2) _____________________ 
Nome:        Nome: 
CPF:                      CPF: 
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ANEXO IX 

 

MODELO DE RPA 
 

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA                          

Nome ou Razão Social Matrícula (CNPJ ou INPS) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00.000.000/0000-00 

Recebi do xxxxxxxxxxxxxxxxx, pela prestação de serviço de xxxxxxxxxxxxxxxx,  no período xx de 

xxx de 2019, a quantia de R$ 000,00 ( xxxxxxxxxxxxxxxxxx) , conforme discriminado abaixo: 

 Especificação dos serviços prestados e numero de horas; 

 Especificação dos KM rodados a serem reembolsados; 

 Período de realização do serviço; 

 Numero do pedido de compras; 

 Município da prestação do serviço; 

 

Número de Inscrição 
  

PIS:   000.000.000-00 
 

 R$                                                                                                           
-    

CPF: 000.000.000-00 
    

  

ISSQN (insc.Pref.): 
 

II - Descontos: 

  
 

IRRF:  
 R$                                             

-    

Documento de Identidade 
 

ISSQN 
 R$                                             

-    

Número Orgão Emissor 
 

INSS (11%) 
 R$                                             

-    

0 xxx 
 

Total de Descontos: 
 R$                                             

-    

  
    

  

Dados Bancários: 
 

III - Valor Líquido 
 R$                                             

-    

Banco: xxxxxxxx 
    

  

Agência: 0 
 

ASSINATURA 

C.C.: 0 
   

  
 

Local  Data 
 

NOME COMPLETO 

Porto Alegre 31/03/2017 
 

XXXXXXXXXXXX 

Endereço: Rua xxxxxxxxxx- Bairro: xxxxxxxxxxx 

CEP:   00.000-000                                                     Cidade: xxxxxxx/RS 

 
 
 


