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MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº. 001 /2019 
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O Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde, adiante designado simplesmente NUTES/UEPB, 

com sede na R. Baraúnas, 351 - Universitário, Campina Grande - PB, 58429-500, por intermédio 

da Fundação Instituto de Tecnologias Estratégicas (FITE), está promovendo EDITAL DE 

CREDENCIAMENTO, para executar atividades em projeto de natureza acadêmica, extensão e 

inovação intitulado: “LABORATÓRIO DE USINAGEM” que consiste em realizar 

operacionalização de máquinas e equipamentos de usinagem mecânica, como suporte técnico as 

atividades de ensino, pesquisa, extensão, produção e inovação do NUTES/UEPB, conforme 

disposições da Lei no: 13.243/2016, e com observância às condições estabelecidas neste presente 

instrumento e seus anexos.  

 

NORMAS DO CREDENCIAMENTO 

1. OBJETIVO 

 

1.1 O presente Edital tem por objeto o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação dos 

serviços de operação de máquinas e equipamentos do Laboratório de Usinagem do 

NUTES/UEPB, conforme requisitos técnicos constantes deste Edital e seus anexos.  

 

2. DOS BENEFÍCIOS ACADÊMICOS ESPERADOS 

 

2.1. A execução deste Contrato possibilitará: 

a) Complementar a formação dos alunos e pesquisadores no Laboratório de Usinagem, 

através da participação em atividades de estudos, ensaios ou construção de partes, 

peças, componentes ou protótipos. 

b) Ampliar os conhecimentos do corpo técnico do laboratório, através das atividades 

desenvolvidas no projeto, observando os requisitos estabelecidos em normas técnicas 

e na literatura;  

c) Desenvolver parâmetros e atividades para pesquisas nos programas de ensino, pesquisa 

extensão, inovação e produção do NUTES/UEPB; 

d) Promover o aperfeiçoamento profissional, aprendizagem industrial, iniciação 

profissional, qualificação profissional e habilitação técnica de alunos e pesquisadores; 



e) Inserir o NUTES/UEPB em um cenário de destaque local e nacional, a partir da 

realização de pesquisas e atividades de extensão para desenvolvimento e fabricação de 

produtos; 

f) Fornecimento de serviços técnicos especializados ao NUTES/UEPB e a sociedade. 

 

3. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

3.1. O processo de CREDENCIAMENTO ocorrerá da seguinte forma: 

a) Publicação no site do NUTES/UEPB; 

b) Retirada do Edital, pelo interessado, na FITE, mediante assinatura do protocolo, 

conforme ANEXO XIV; 

c) O solicitante deve verificar os requisitos técnicos das especialidades e/ou serviços de 

seu interesse, conforme ANEXO IV; 

d) O responsável legal pela prestação de serviços deverá preencher e assinar, em 02 (duas) 

vias, a SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO (ANEXO I) e o CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO (ANEXO II) e, em 01 (uma) via, os demais anexos que 

compõem o Edital, quais sejam, o REGISTRO DE PROFISSIONAL (ANEXO III), o 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE (ANEXO XI) e o TERMO DE 

RESPONSABILIDADE PARA USO DE EQUIPAMENTOS (ANEXO XII). Os 

documentos exigidos no item 5 deste Edital também devem ser entregues em 01 (uma) 

via; 

e) Todos os documentos devem ser rubricados, inclusive todos os anexos do Edital, pois 

farão parte integrante do contrato; 

f) Toda a documentação prevista no item anterior recebida pela FITE terá um protocolo 

de recebimento com numeração seriada determinando a ordem de antiguidade 

(cronologia) das solicitações de CREDENCIAMENTO. Se mais de uma empresa 

apresentar SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO na mesma data, a ordem de 

classificação dar-se-á por sorteio, oportunidade em que a solicitante será incorporada à 

lista de classificação; 

g) A documentação será submetida à análise documental e técnica da Comissão 

Avaliadora, compreendendo a vistoria das instalações e equipamentos, nos casos de 

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO para prestação de serviço externo, fora do 

NUTES/UEPB; 

h) A FITE poderá, quando necessário, realizar “Auditoria de Segunda Parte” (auditoria 

técnica administrativa realizada pelo comprador no sistema da qualidade do 

fornecedor), em períodos previamente estabelecidos ou quando julgar necessário; 

i) Após análise documental e técnica, a Comissão Avaliadora divulgará as empresas 

habilitadas, seguindo a ordem de classificação, conforme cronologia; 



j) As empresas que não satisfaçam os requisitos do Edital serão notificadas pela Comissão 

Avaliadora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sanar as pendências existentes, sob 

pena de desconsideração da solicitação feita. Este prazo poderá ser prorrogado a 

exclusivo critério da Comissão Avaliadora; 

k) As empresas habilitadas deverão comparecer para a assinatura do contrato, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, sob pena de perder o 

direito a prestação de serviços. Caso a empresa não atenda à segunda convocação 

encaminhada pela Comissão Avaliadora poderá ter a sua SOLICITAÇÃO DE 

CREDENCIAMENTO desconsiderada; 

l) A Comissão Avaliadora dará tratamento isonômico a todas as empresas 

CREDENCIADAS, sendo a estas garantidas a mesma forma de remuneração pelos 

serviços executados, conforme ANEXO VIII e as mesmas condições sobre os quais 

estes, serão prestados, sendo vedada qualquer concessão de benefício ou 

favorecimento; 

m) No momento em que o processo for homologado, a FITE firmará o CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO, onde a documentação apresentada no item 3.1, item “d” e “e”, 

fará parte do contrato; 

n) Após homologação do processo de CREDENCIAMENTO, essas empresas comporão 

o rol de CREDENCIADAS para a execução dos serviços objeto deste Edital; 

o) Durante a vigência do Edital, qualquer interessado pode solicitar o 

CREDENCIAMENTO; 

p) A vigência do contrato será de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, após avaliação 

de desempenho, por no máximo, 05 (cinco) anos, mesma vigência do Edital. Após 05 

(cinco) anos haverá publicação de novo Edital e as empresas interessadas devem retirar 

novo dossiê para novo CREDENCIAMENTO, não havendo possibilidade de aditar os 

contratos; 

q) A empresa CREDENCIADA para prestação de serviço em instalações próprias só 

poderá registrar profissionais, para prestação do serviço objeto do contrato, que sejam 

sócios, empregados ou que apresentem contrato de prestação de serviço com a empresa; 

r) A empresa CREDENCIADA para prestação de serviço dentro nas instalações da FITE 

ou nas empresas clientes só poderão registrar profissionais, para prestação do serviço 

objeto do contrato, que sejam sócios, empregados ou prestadores de serviços 

contratados pela CREDENCIADA mediante contrato; 

s) A empresa que retirar o Edital pode solicitar esclarecimento formal através do e-mail 

ou agendamento prévio através dos telefones constantes no ANEXO IX; 

t) os profissionais das empresas CREDENCIADAS podem participar de treinamentos e 

ambientações oferecidos pela FITE sem ônus; 

u) quando o serviço credenciado não for demandado diretamente pelo cliente da FITE, as 

empresas CREDENCIADAS serão designadas para a prestação dos serviços 

(demandas) mediante rodízio, observada a ordem (cronologia) estabelecida no rol de 



CREDENCIADAS e considerando o(s) local(is) de prestação de serviço para o(s) 

qual(is) se habilitaram; 

v) as empresas CREDENCIADAS poderão declinar, por escrito, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas do chamado, sendo mantida sua ordem de colocação. 

3.2. Os dados informados na SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, especificação do 

serviço e cumprimento das etapas previstas no processo de CREDENCIAMENTO serão 

de responsabilidade exclusiva da empresa solicitante. 

3.3.  Verificada falsidade ou irregularidade nas informações prestadas pela empresa ou na 

documentação apresentada, a mesma será descredenciada, podendo ainda o 

CONTRATANTE adotar as medidas judiciais cabíveis. 

3.4. A apresentação da documentação e preenchimento das condições constantes do presente 

Edital são requisitos obrigatórios para o CREDENCIAMENTO da empresa solicitante. 

As empresas que não atenderem às exigências constantes deste Edital não serão 

CREDENCIADAS. 

3.5. Todos os documentos exigidos neste Edital deverão ser apresentados em cópia autenticada 

por Tabelião de Notas ou autenticada através de apresentação de documento original para 

conferência da Comissão Avaliadora. 

3.5.1.  Se houver dúvida ou divergência entre a via original e a via constante da 

documentação apresentada, prevalecerá o conteúdo da via original. 

3.6. Não serão aceitas as solicitações de CREDENCIAMENTO de empresas cujo objeto social 

não seja compatível com o serviço objeto deste Edital. 

3.7. As instruções para o CREDENCIAMENTO encontram-se disponíveis no site: 

www.fitetech.org.br e www.nutes.uepb.edu.br 

 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

Juntamente com a SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO, a solicitante deve apresentar os 

seguintes documentos: 

4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) contrato social acompanhado da respectiva alteração contratual, devidamente 

autenticados pelos 

b) órgãos de registro empresarial competentes; 

c) registro empresarial, no caso de empresário individual. 

 

4.2. REGULARIDADE FISCAL 



a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova da regularidade perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Dívida 

Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de 

Terceiros; 

c) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante apresentação de Certificado de Regularidade de FGTS (CRF); 

OBS.: Os documentos devem ter validade mínima até a data de entrega da documentação. 

 

4.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Apresentação da regularidade/anuidade da pessoa jurídica junto ao Conselho de 

Classe, quando couber; 

b) Apresentação da regularidade/anuidade dos representantes legais, sócios e 

empregados, que prestarão serviços; 

b.1) Nos casos de empresas que o responsável legal não é profissional da 

área/especialidade contratada, apresentar regularidade/anuidade no Conselho de 

Classe do responsável técnico da referida especialidade/área; 

b.2) nos casos de especialistas, apresentar a regularidade/anuidade da especialidade 

no Conselho de Classe; 

b.3) Quando a atividade não exigir registro no Conselho de Classe, apresentar justificativa; 

c) Documento de identidade dos representantes legais, sócios e de todas as pessoas 

que prestarão os serviços; 

d) Certificado de especialidade, quando for o caso; 

e) Alvará de funcionamento e da vigilância sanitária para as CREDENCIADAS 

externas; 

f) Documentos comprobatórios dos requisitos técnicos exigidos no ANEXO IV; 

g) Curriculum vitae dos representantes legais, sócios e de todas as pessoas, que 

prestarão os serviços. 

 

4.4. DECLARAÇÕES 

a) Declaração do banco ou cópia de cheque que comprove titularidade da conta 

bancária da empresa interessada. 

 

 

 



5. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1.  Os documentos exigidos para este CREDENCIAMENTO poderão ser 

entregues/encaminhados à FITE, inclusive pelos correios, durante o período definido 

abaixo: 

• PERÍODO/HORÁRIO: 07/10/2019 até 18/10/2019 (período da vigência do Edital), 

das 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 16:00horas. 

• LOCAL: Relação do ANEXO IX 

 

6. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

6.1. As condições para a prestação de serviços estão estabelecidas no Contrato de Prestação de 

Serviços, nos procedimentos do sistema da qualidade, no termo de referência (ANEXO 

IV), e nas seguintes instruções: 

 

6.2. REGISTRO DE ATENDIMENTO 

6.2.1. Atendimento nas instalações do NUTES/UEPB: a CREDENCIADA deve preencher 

o CSP-Controle de Serviços Prestados (ANEXO VII), à medida que realiza o 

procedimento/serviço e solicita assinatura do cliente. 

6.2.2. Atendimento nas instalações da CREDENCIADA com atendimento ao cliente: a 

CREDENCIADA deverá solicitar a assinatura do cliente na autorização de 

procedimento/serviço ou em documento que comprove o referido atendimento. 

6.2.3.  Atendimento nas instalações das empresas clientes da FITE: a CREDENCIADA 

deve preencher o CSP–Controle de Serviços Prestados (ANEXO VII), à medida que 

realiza o procedimento/serviço e solicita assinatura do cliente. Para os 

procedimentos/serviços que não haja atendimento aos funcionários da empresa 

cliente, solicitar um visto do responsável pelo acompanhamento do serviço.  

6.2.4. Atendimento nas instalações da CREDENCIADA sem atendimento ao cliente: a 

CREDENCIADA deve apresentar o CSP–Controle de Serviços Prestados (ANEXO 

VII) para validação do gestor do contrato pela FITE, conforme autorização do 

serviço. 

6.3. A CREDENCIADA deverá enviar à FITE, no primeiro dia útil após o dia 10 (dez), o 

Espelho de Serviços Prestados (ANEXO V) relativos aos serviços prestados até o dia 10 

(dez) do mesmo mês, juntamente com a Autorização de Procedimentos (ANEXO VI), 

quando for o caso, e o Controle de Serviços Prestados (ANEXO VII) ou documento que 

comprove o serviço, para validação e autorização de emissão da nota fiscal, que deve vir 

acompanhada dos comprovantes de recolhimento do ISS e declaração de INSS, conforme 

modelo (ANEXO X), quando houver prestação do serviço de mão de obra que se 

caracterize de acordo com os incisos III do artigo 120, da IN nº 971, de 13/11/2009. 



Quando a CREDENCIADA designar empregados para prestar serviços a FITE, deverá ser 

apresentada uma cópia da GFIP, juntamente com a nota fiscal. Além dos documentos 

referidos anteriormente, a nota fiscal deve vir acompanhada de comprovantes de 

imunidade tributária, enquadramento pelo simples e declaração de optante pelo simples, 

quando for o caso. Somente após atendimento deste item, é autorizado o pagamento. 

6.4. A CREDENCIADA deve seguir e cumprir os procedimentos e instruções de trabalho da 

FITE, conforme procedimentos do sistema da qualidade da FITE ou do contratante do 

serviço. 

6.5. Sempre que a FITE julgar necessário, caberá à CREDENCIADA responder a eventuais 

não conformidades detectadas. Se as respostas forem satisfatórias, será efetuado o 

pagamento. Se forem julgadas insatisfatórias, comprovando-se irregularidades, caberá a 

FITE decidir quanto à comunicação formal, glosa ou descredenciamento. 

6.6. A relação de CREDENCIAMENTO não constitui exclusividade entre as partes 

envolvidas, podendo haver suspensão temporária dos serviços por ambas as partes, sem 

que isso implique em descredenciamento. 

6.7. A FITE, constatando não conformidades por descumprimento dos procedimentos do 

sistema da qualidade, descumprimento de cláusula contratual e/ou infrações éticas 

segundo o código de conduta ética da FITE e/ou código de ética das respectivas profissões, 

por parte da CREDENCIADA, pode realizar o descredenciamento, sendo concedido à 

CREDENCIADA o direito de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o 

recebimento da decisão. Só após análise das alegações da CREDENCIADA a FITE 

poderá efetivar o descredenciamento. 

 

7. DO CONTRATO 

7.1. As empresas habilitadas serão convocadas para a assinatura do Contrato de Prestação de 

Serviços, conforme minuta constante do ANEXO II, devendo o serviço ser executado nos 

termos estabelecidos nesse Edital e seus respectivos anexos. 

7.2. O referido Contrato não obriga, por si só, a FITE a demandar os serviços ou efetuar 

pagamento, a qualquer título, à empresa CREDENCIADA. Só haverá pagamento para os 

serviços comprovadamente realizados e após o contratante do serviço efetuar o pagamento 

a FITE. 

 

8. DA REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. A forma de remuneração da CREDENCIADA, encontrasse na TABELA DE 

REMUNERAÇÃO (ANEXO VIII). 

8.2. Pelos serviços prestados, a CREDENCIADA deverá emitir nota fiscal conforme 

cronograma financeiro da FITE, anexando: o ESPELHO DE SERVIÇOS PRESTADOS 

(ANEXO V) relativos aos serviços prestados até o dia 10 (dez) do mesmo mês; a 

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (ANEXO VI), quando for o caso; o 



CONTROLE DE SERVIÇOS PRESTADOS (ANEXO VII) ou documento que comprove 

o serviço, e; os comprovantes de recolhimento do ISS e declaração de INSS, conforme 

modelo (ANEXO X), quando houver prestação do serviço de mão de obra que se 

caracterize de acordo com os incisos III do artigo 120, da IN nº 971, de 13/11/2009. 

8.3. Quando a CREDENCIADA realizar um trabalho a pedido da FITE e para a UEPB, este 

serviço poderá ser utilizado como crédito. 

8.4. A FITE analisará o faturamento e até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente, efetuará 

o pagamento. Poderá, entretanto, nos casos previstos no item 6.5, decidir sobre a 

necessidade de adiar o pagamento até que as dúvidas sejam dirimidas. 

8.5. A nota fiscal deverá ser emitida conforme denominação, CNPJ e CGA da FITE para a 

qual o serviço foi prestado. 

8.6. O pagamento será feito exclusivamente na conta corrente da CREDENCIADA ou através 

de boleto, desde que a data de vencimento atenda as exigências contidas no item 8.4. Não 

será permitida negociação de título com instituições com intuito de antecipação do 

pagamento. 

8.7. A documentação comprobatória da prestação dos serviços e a nota fiscal do respectivo 

serviço devem ser entregues seguindo o período referido no item 9.2. Nos casos que não 

houver entrega nas datas previstas e houver incidência de multa e juros, sobre os tributos 

da nota fiscal em questão, o valor da multa e juros será abatido do valor total da próxima 

nota de serviços a ser paga. 

 

9. O SISTEMA DE RODÍZIO  

9.1. O credenciado poderá se inscrever em qualquer área e subárea para ministrar os serviços 

constantes no Ambiente Virtual, desde que atendidos os critérios técnicos e de 

habilitação.  

9.2. O rodízio para a utilização do Laboratório observará as seguintes condições: 

9.2.1. Participam do rodízio todos os credenciados ativos no Cadastro de Empresas, sendo 

que são considerados ativos todos aqueles que passaram pelo Processo de 

Credenciamento e estão habilitados pela FITE; 

9.2.2. Para participar do rodízio na utilização do Laboratório, o credenciado deve estar 

capacitado e manter as qualificações e exigências técnicas requeridas por esse 

edital; 

9.2.3. O Laboratório poderá funcionar por até 176 horas por mês, sendo que a alocação 

de horas para cada credenciada será distribuída de forma isonômica.  

9.2.4. A FITE divulgará em seu sítio eletrônico a grade de horários de uso do Laboratório 

para cada credenciada; 

9.2.5. 3 dias úteis antes da utilização do Laboratório, cada credenciada deve encaminhar 

por e-mail ao gestor do contrato a confirmação ou não de que irá utilizar o horário 

disponibilizado; 



9.2.6.  A não confirmação do uso do horário implicará na disponibilização do espaço para 

outra credenciada ou para outras atividades; 

9.2.7. O não cancelamento do uso do horário disponibilizado com 3 dias de antecedência 

implicará na cobrança de 10% do valor previsto pelo serviço. 

9.2.8. A disponibilidade de horas do Laboratório para os credenciados poderá ser 

reduzida para a execução de serviços destinados ao NUTES/UEPB, que terão 

prioridade de execução sobre qualquer outra atividade ou operação a ser executada 

no Laboratório; 

9.2.9. Havendo demanda na execução de serviços do NUTES/UEPB, o calendário com 

o agendamento de horários das Credenciadas será atualizado pela FITE e 

informado as Credenciadas; 

9.2.10. A disponibilidade de horas no laboratório poderá ser reduzida em virtude da 

necessidade de manutenções preventivas, corretivas nos equipamentos ou 

instalações; 

9.2.11. Para participar do rodízio o credenciado deve ter horas de atuação disponível para 

o período no qual será executada a atividade; 

9.2.12. Após sua confirmação, é enviado o E-mail de Agendamento, no qual deve-se 

verificar todos os detalhes referentes ao que ficou acordado, inclusive em relação 

ao número de horas, valores e demais despesas previstas. 

9.2.13. O cancelamento do agendamento do horário para uso do Laboratório, por parte do 

Credenciado, por mais de (03) três vezes consecutivas, sem justificativa ou com 

justificativa não acatada pela Comissão Técnica, ensejará na exclusão automática 

do Credenciado no Sistema de Credenciamento.  

9.2.13.1. O Credenciado excluído poderá requerer novo pedido de credenciamento, 

salvo se a exclusão tiver como fundamento as disposições elencadas nos 

itens 11.   

9.2.14. Ficará suspenso do Sistema de Rodízio o Credenciado que não mantiver atualizada 

as Certidões, documentos e qualificação técnica exigidos na presente chamada, 

sendo reestabelecido no Sistema após atualização e validação do documento 

vencido. 

 

9.3. Após a entrada em vigor do presente credenciamento, a FITE manterá atualizada uma lista 

com todas as empresas credenciadas para os lotes, conforme ordem cronológica de seu 

credenciamento. 

9.4. O horário de uso do laboratório é para uso exclusivo de empresas credenciadas, não podendo 

este ser cedido, sublocado, emprestado ou entregue a terceiros. 

 

 

10. DOS IMPEDIMENTOS  

 

10.1. Estão impedidos de participar deste CREDENCIAMENTO: 



a) Pessoas jurídicas em que os sócios ou associados sejam empregados da FITE ou UEPB; 

b) Pessoas jurídicas e respectivos profissionais que tenham sofrido penalidade de suspensão 

de licitar ou prestar serviço com a UEPB ou a FITE; 

c) Pessoas jurídicas que estejam em débito junto a UEPB ou a FITE. 

d) Pessoas jurídicas proibidas de participar em licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

e) Pessoas jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida sua reabilitação; 

f) Pessoas jurídicas estrangeiras não autorizadas a funcionar ou que não tenham 

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

administrativa ou judicialmente; 

g) Pessoas jurídicas que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

h) Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto de demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

i) Pessoas Jurídicas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 

Edital. 

j) Pessoas Jurídicas que possuam fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

k) Pessoas Jurídicas que emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição 

de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

l) Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias umas das outras; 

 

 

 

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA, PEDIDO DE CREDENCIAMENTO E TRANSIÇÃO. 

 



11.1 - O presente Edital de Credenciamento passará a vigorar na data de sua publicação e terá 

vigência pelo prazo de 60 (sessenta) meses.  

11.1.1 - O prazo de vigência dos contratos de credenciamento serão de 12 (doze) meses podendo 

ser prorrogado, a critério da FITE, por até 60 meses, após avaliação de desempenho. 

11.2 - Poderá participar do credenciamento, qualquer pessoa jurídica, desde que cumpra os 

requisitos de habilitação técnica e jurídica previstos neste instrumento e ANEXOS, além das 

demais disposições constantes no ambiente virtual.  

11.3 - Os interessados deverão apresentar obrigatoriamente os documentos relacionados no item 

3, sob pena de inabilitação.  

11.4 - Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, empresas com participação, a 

qualquer título, de dirigentes ou empregados desta entidade ou servidores da UEPB, ou parentes 

destes, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

11.4.1- Para atendimento ao item 11.4, as empresas deverão firmar declaração em formulário 

próprio. 

11.5 - Após a análise da documentação, estando esta em conformidade com os requisitos 

estipulados neste Credenciamento, a FITE convocará os interessados para assinar o Termo de 

Adesão Contratual – ANEXO III.  

11.5.1 - Em caso de indeferimento do pedido de habilitação, o interessado poderá interpor recurso, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação do indeferimento da habilitação.  

11.6 - Os credenciados deverão manter as mesmas condições de cadastro inicial até o final do 

Termo de Credenciamento, sob pena de serem descredenciados por descumprimento das 

condições inicialmente celebradas.  

11.7 - Os credenciados se submeterão a avaliação periódica, de acordo com a ficha de inscrição 

de avaliação disposta no ANEXO IV.  

11.7.1 - A FITE examinará e avaliará o desempenho das atividades desenvolvidas pelo 

credenciado, mediante a devolutiva do formulário de avaliação a ser preenchido pela empresa 

responsável pela execução do serviço ou por comissão técnica do NUTES/UEPB, ao final do 

atendimento da prestação do serviço pelo credenciado, fica a critério da FITE à adoção das 

medidas cabíveis para permanência ou descredenciamento da empresa.  

11.8 - O Credenciamento da empresa pela FITE não ensejará na convocação desta para prestação 

de serviço, sendo está condicionada a existência de demanda pelos serviços objeto da contratação. 

 

 

12. RESCISÃO CONTRATUAL E DESCREDENCIAMENTO 



12.1. O presente contrato poderá ser rescindido e haverá o descredenciamento de pleno 

direito pela FITE, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses abaixo, salvo os casos fortuitos e de força maior 

devidamente comprovados: 

12.1.1. Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus 

termos;  

12.1.2. Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, 

liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, 

das atividades da pessoa jurídica credenciada;  

12.1.3. Inobservância de dispositivos normativos, contratuais e do Edital;  

12.1.4. Dissolução no caso de pessoas jurídicas;  

12.1.5. A lentidão do seu cumprimento, levando o NUTES/UEPB a comprovar a 

impossibilidade do cumprimento do objeto, nos prazos estipulados;  

12.1.6. A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao 

FITE 

12.1.7. O desatendimento das determinações regulares estabelecidas no Edital;  

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

12.2. Nas hipóteses dos impedimentos do item 11, a parte inadimplente será responsável pelo 

ressarcimento, à outra, de eventuais prejuízos decorrentes da rescisão.  

12.3. A rescisão contratual será regida pelo disposto com base em interesse público de alta 

relevância e pelo disciplinado no presente Edital, não prejudicando a possibilidade de 

aplicação das sanções previstas no edital, sempre assegurada a ampla defesa e o 

contraditório.  

12.4. Poderá haver a rescisão unilateral ou amigável do presente contrato, sem prejuízo das 

aplicações legais previstas no presente instrumento em caso de rescisão unilateral.  

12.5. Haverá o descredenciamento ainda nas seguintes hipóteses:  

12.6. Receber avaliações desfavoráveis das empresas por meio de formulário de avaliação 

de desempenho profissional;  

12.7. Faltar de forma continuada e se negar ao atendimento sem prévio e justo motivo, para 

realização dos serviços;  

12.8. Entregar material promocional ou fazer divulgação promocional de seus serviços ou de 

sua empresa e de seus profissionais, além de organizar ou fazer eventos na área 

reservada para trabalho;  

12.9. Cobrar qualquer honorário profissional ou aos clientes vinculados à prestação dos 

serviços do presente credenciamento; 

12.10. Utilizar, divulgar, repassar, ceder a terceiros ou copiar, qualquer material, documento, 

informação, na forma escrita ou eletrônica, no âmbito dessa contratação, em especial 



os desenvolvidos ou elaborados pelo NUTES/UEPB, FITE ou outra Unidade 

Acadêmica ou Suplementar da UEPB, seja educacional ou não, sem a prévia anuência 

por escrito da FITE.  

12.11. Designar pessoa diversa para prestação do serviço;  

12.12. Comportar-se de forma grosseira, ofensiva, aviltante, degradante ou qualquer outro 

meio de conduta desabonada, que provoque ou cause constrangimento aos servidores 

e/ou alunos da UEPB. 

 

13. SANÇÕES E PENALIDADES 

13.1. Em caso de inadimplemento de qualquer obrigação estipulada neste contrato, ficam 

estabelecidas as seguintes penalidades, independente de ordem, podendo ser 

cumuladas:  

I. Advertência por escrito;  

II. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal do mês de ocorrência da 

infração, pelo descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste 

instrumento. Caso não haja faturamento no mês em que for cometida a infração, a 

multa ora estabelecida incidirá sobre a primeira fatura subsequente;  

III. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da nota fiscal do mês da ocorrência, pela 

reincidência da falta indicada no inciso anterior e perda da posição no rol de 

CREDENCIADAS, passando a ocupar o último lugar;  

IV. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar com a FITE, 

por um período não superior a 02 (dois) anos.  

§1º Sendo necessário recorrer a meios judiciais ou administrativos, responderá a CREDENCIADA 

pelo ressarcimento integral das despesas decorrentes, inclusive honorários advocatícios.  

§2º As multas estabelecidas poderão ser descontadas de eventuais pagamentos devidos à 

CREDENCIADA.  

§3º As multas previstas nesta cláusula não possuem caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a CREDENCIADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas, podendo inclusive ser aplicadas cumulativamente.  

 

 

14. INCIDÊNCIAS FISCAIS E DEMAIS ÔNUS 

14.1. Dos valores devidos à CREDENCIADA serão descontados as taxas, ressarcimento e 

retribuições a UEPB e os encargos sujeitos, por disposição legal, à retenção na fonte, 

nos percentuais discriminados no contrato e no ANEXO VIII, quando for o caso. 

 

 

 



 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Os serviços serão prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas 

neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará sua 

recusa, com a aplicação das penalidades previstas no item 13, deste Edital.  

15.2. Os credenciados deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo, 

estando sujeitas às sanções previstas neste Edital e na legislação brasileira.  

15.3. Os credenciados deverão ainda tomar conhecimento e cumprir com as disposições 

contidas no Código de Ética do NUTES/UEPB, disponibilizado no site do 

credenciamento, parte integrante do presente Edital, sendo o seu descumprimento 

passível da aplicação das penalidades, sem prejuízo das sanções dispostas neste 

instrumento.   

15.4. Os credenciados poderão utilizar o Sistema Virtual, para informação de algum registro 

necessário.  

15.5. É obrigatória a utilização dos equipamentos de proteção individual e coletivos, 

relacionados àquela atividade da sua ocupação. Sendo os mesmos adquiridos pela 

credenciada.  

15.6. Designado o profissional para a prestação do serviço e tendo este assumido os 

compromissos contratuais, a equipe do NUTES/UEPB ou da Fundação de Apoio se 

reunirá com o profissional designado, antes da data estabelecida para a prestação do 

serviço, a fim de repassar todas as orientações logísticas e técnicas atinentes à referida 

prestação.  

15.7. Caso o credenciado se recuse a prestação do objeto prestacional deste Edital ou venha 

a fazê-lo fora das especificações e condições estabelecidas, o NUTES/UEPB e/ou a 

Fundação de Apoio poderá, mediante notificação, rescindir o contrato, nos termos 

legais. 

15.8. Fica assegurado ao NUTES/UEPB e/ou FITE o direito de:  

15.8.1. Alterar e solicitar serviços de natureza acadêmica e/ou institucional (UEPB), 

de acordo com a política educacional e pedagógica de suas ações 

institucionais, dando conhecimento aos interessados, dentro do Ambiente 

Virtual, podendo fazer por outros meios de publicação;  

15.8.2. Cancelar o presente credenciamento, a qualquer tempo, desde que haja motivo 

que o justifique, dando ciência aos interessados;  

15.8.3. Alterar as condições deste Edital, quanto a valores, prazos, condições, 

requisitos técnicos e jurídicos, fixando novo prazo para recebimento dos 

documentos dos que desejarem se credenciar, a contar da publicação das 

alterações.  

15.9. É facultado as Comissões de Avaliação, em qualquer fase, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar fatos.  

15.10. O credenciado ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros 

ou ao patrimônio do NUTES/UEPB e/ou a Fundação de Apoio, durante a prestação dos 

serviços, reparando-os às suas expensas, não lhe cabendo qualquer direito a 

indenização.  



15.11. Quaisquer tributos, custos, emolumentos e despesas diretas ou indiretas adicionais com 

a prestação dos serviços, não poderão ser pagos pelo NUTES/UEPB e/ou a FITE, 

ficando desde a data da inclusão como credenciado as condições estabelecidas neste 

edital, salvo se houver alteração acordado pelas partes.  

15.12. Os recursos orçamentários para as despesas decorrentes deste credenciamento deverão 

estar previstos pela execução dos serviços.  

15.13. A inabilitação em um processo não gera a proibição de inscrição e participação em 

outra área, desde que atendidas às condições necessárias de habilitação ou desde que 

supridos os motivos e as condições que ocasionaram o ato, podendo requerer novo 

credenciamento, salvo se o motivo se operar por alguma situação prevista no edital.  

15.14. É também parte integrante deste credenciamento, os critérios estabelecidos no 

ambiente virtual.  

15.15. As notificações do NUTES/UEPB e/ou da FITE serão feitas mediante no ambiente 

virtual, configurando-se e-mail como notificação de caráter complementar, sendo de 

competência exclusiva do Credenciado o seu acompanhamento no sistema.  

15.16. O NUTES/UEPB através da FITE poderá a qualquer tempo modificar as disposições 

do presente Credenciamento, sendo informadas aos credenciados e disponibilizadas no 

Ambiente Virtual. 

15.17. Todas as informações relativas ao credenciamento serão feitas através de e-mail e no 

Ambiente Virtual, sendo de inteira responsabilidade do credenciado o 

acompanhamento das mesmas.  

15.18. O credenciado deverá manter seus contatos e cadastros devidamente atualizados no 

Ambiente Virtual, não sendo o NUTES/UEPB e/ou FITE responsável por eventual 

desatualização cadastral pelo credenciado.  

15.19. O NUTES/UEPB a FITE, a qualquer tempo, por questão de conveniência e 

oportunidade, poderá suspender temporariamente o contrato com o credenciado, desde 

que plenamente justificado e mediante comunicação formal por escrito ao interessado.  

15.20. O NUTES/UEPB e/ou a FITE, poderá, a qualquer tempo, convidar o CREDENCIADO 

para reunião, entrevista e/ou aula expositiva que julgue necessário para a execução do 

serviço a ser prestado, agendando previamente local, data e horário, sendo 

imprescindível o comparecimento do mesmo ao evento. 

 

 

16. FORO 

16.1. Para todos os efeitos legais, as partes elegem o Foro o município de Campina 

Grande/PB. 

 

 

17. ANEXOS  

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 



ANEXO III - REGISTRO DE PROFISSIONAIS 

ANEXO IV - REQUISITOS DOS SERVIÇOS CREDENCIADOS 

ANEXO V - ESPELHO DE SERVIÇOS PRESTADOS 

ANEXO VI - AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO/SERVIÇO 

ANEXO VII - CONTROLE DE SERVIÇOS PRESTADOS  

ANEXO VIII - TABELA DE REMUNERAÇÃO 

ANEXO IX - RELAÇÃO DE ENDEREÇO, TELEFONE E CONTATOS DA FITE 

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INSS 

ANEXO XI - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

ANEXO XII - TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DE EQUIPAMENTOS DA 

FITE 

ANEXO XIII - CHECK LIST – VISITA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E AUDITORIA DE 2ª 

PARTE 

ANEXO XIV - PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  



FLUXOGRAMA DAS NORMAS DE CREDENCIAMENTO PARA A FITE 

 

Responsabilidade da FITE.                                           Responsabilidade da CREDENCIADA 

 

 

  



ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

( ) Laboratório de Usinagem | ( ) Laboratório de Eletrônica | 
( ) Laboratório de Imagem | ( ) Laboratório 3D | (  ) Laboratório de Engenharia de 

Software 
NOME: 

ENDEREÇO: 

CEP: CIDADE: TELEFONE: 
 
(_____) ________-_________________ 

CNPJ: NOME E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE: 
 
                                | 

OBJETO SOCIAL DA EMPRESA: 

RESPONSÁVEL LEGAL (1): RESPONSÁVEL LEGAL (2): 

ENDEREÇO: ENDEREÇO: 

CIDADE: CEP: CIDADE: CEP: 

TELEFONE: REG. NO CONSELHO: TELEFONE: REG. NO CONSELHO: 

IDENTIDADE/EMISSOR: CPF: IDENTIDADE/EMISSOR: CPF: 

E-MAIL: E-MAIL: 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: CEP: 

TELEFONE: REG. NO CONSELHO: 

IDENTIDADE/EMISSOR: CPF: 

E-MAIL: 

 

Serviços Credenciados – Informar as especialidades ou serviços conforme tabela de remuneração 

 

 

 

Declaro(amos) ser(em) verdadeiras as declarações que constam neste documento. 

Local e Data: 

_________________________________, _______ de _________________ de 20_____. 

 

_______________________________ 

Responsável Legal (1)  

______________________________ 

Responsável Legal (2) 

 



ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE 

TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS - FITE, E, DO 

OUTRO LADO, A (PESSOA JURÍDICA), NA FORMA 

ABAIXO:  

 

A FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS - FITE, pessoa jurídica de 

direito privado, sem fins lucrativos, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.996.720/0001-72, doravante denominada FITE, neste ato representado pelo (cargo), (Nome  

representante legal) (observar alçada), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº 

xxx.xxxx.xxx-xx e, do outro lado, a (DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA), 

pessoa jurídica de direito privado, com sede (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº 

xx.xxx.xxx/xxxx-xx., doravante denominada CREDENCIADA, neste ato representada pelo 

(cargo), (Nome do representante legal), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), CPF nº 

xxx.xxx.xxx-xx e RG nº xxxxxxx, resolvem celebrar o presente Contrato de Prestação de Serviços, 

mediante as cláusulas e condições seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

Constitui objeto deste Contrato a prestação de serviços especificados na Solicitação de 

CREDENCIAMENTO anexa, pela CREDENCIADA, de acordo com o Edital de 

CREDENCIAMENTO nº ____/20___ e seus anexos, os quais passam a integrar este instrumento, 

como se nele estivessem transcritos.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

Os serviços ora contratados serão prestados pela CREDENCIADA nos locais indicados pela FITE, 

nos dias e horários acordados por ambas as partes.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RELAÇÃO DE TRABALHO E ATENDIMENTO ÀS 

LEGISLAÇÕES  

Fica estabelecido que os empregados da CREDENCIADA, designados para prestar serviços a 

FITE, não terão qualquer vínculo trabalhista com a mesma ou com a UEPB, ficando a 

CREDENCIADA responsável pelo pagamento dos respectivos salários, seguros, encargos 

trabalhistas e previdenciários, bem como pelo cumprimento das normas relativas à Segurança e 

Saúde, tanto para os empregados quanto para o sócio/titular.  

 



CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA  

Constituem obrigações da CREDENCIADA:  

I. Cumprir os Requisitos dos Serviços Credenciados (incluindo o ANEXO IV); 

II. Fornecer registro dos profissionais (ANEXO III) que estejam vinculados à pessoa jurídica 

e devidamente habilitados para atendimento a FITE; 

III. Cumprir os procedimentos operacionais e instruções de trabalho da FITE; 

IV. Comprometer-se na adequada utilização dos equipamentos da FITE e da UEPB, dentro e 

fora de suas instalações. Caso a utilização seja fora da Unidade da FITE ou da UEPB, esta 

deverá ser conforme o Termo de Responsabilidade (ANEXO XII) e manual de utilização, 

quando houver; 

V. Arcar com despesas de material de consumo e equipamentos necessários à execução das 

atividades quando os serviços forem executados em suas instalações. Nos casos que 

impliquem em utilização de equipamento(s) da CREDENCIADA fora de suas 

dependências, esta assumirá a responsabilidade pelo uso do(s) mesmo(s); 

VI. Para que os serviços sejam considerados prestados pela CREDENCIADA, além do 

encaminhamento do Espelho de Serviços Prestados (ANEXO V) ou documento 

compatível, conforme Cláusula Sétima, é necessário: 

a) Realizar os serviços descritos de acordo com a Autorização de Procedimento, quando 

CREDENCIADA externa (ANEXO VI) ou em outro documento comprobatório, 

conforme item 7.1 das normas do Edital de CREDENCIAMENTO; 

b) Preencher e solicitar assinatura do cliente ou seu responsável no Controle de Serviços 

Prestados (ANEXO VII); 

c) Implantar o procedimento no Sistema Informatizado disponibilizado pela FITE, nas 

áreas que assim exijam; 

d) Observar o disposto na Tabela de Remuneração (ANEXO VIII) e nos termos da 

conforme Cláusula Sétima deste instrumento; 

 

VII. Participar de ambientações, reuniões e treinamentos oferecidos pela FITE, quando 

convocada; 

VIII. Submeter-se, quando aplicável, à Avaliação do Fornecedor de Serviço Crítico conforme 

procedimento de qualificação e avaliação de fornecedores. Caso a média das avaliações 

realizadas não atinja o limite aceitável, conforme procedimento de qualificação e avaliação 

de fornecedores, a CREDENCIADA poderá ter seu contrato rescindido; 

IX. Arcar com todos os encargos fiscais, trabalhistas, e previdenciários, incluindo os seguros 

e indenizações referentes a acidentes de trabalho, FGTS e PIS, em relação aos empregados, 

contratados e subcontratados envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato; 

X. Solicitar bloqueio de agenda para uso das instalações, por escrito, e respeitar o prazo 

mínimo de 72 (setenta e duas) horas para o bloqueio dessa agenda, com exceção de casos 

fortuitos e força maior justificados por escrito para avaliação da FITE; 

XI. Respeitar os prazos acordados para entrega dos relatórios ou quaisquer documentos, ou 

ainda, quaisquer prazos que constem nos anexos do Edital de Credenciamento, parte 

integrante deste instrumento; 



XII. Arcar com os prejuízos financeiros e demais cominações legais decorrentes de serviços 

executados com negligência, imperícia e imprudência; 

XIII. Observar as disposições contidas no Código de Ética da Especialidade para a qual foi 

credenciada, referente à prestação de serviços executados por seus sócios, empregados e 

prestadores de serviços; 

XIV. Entregar os serviços já iniciados aos clientes da FITE, mesmo após extinção deste contrato; 

XV. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado direta ou indiretamente a FITE, a 

UEPB ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, na execução do contrato, responsabilidade esta 

que não se exclui nem reduz em decorrência da fiscalização ou acompanhamento exercido 

pela FITE; 

XVI. Apresentar certificados de calibração dos equipamentos de medição e monitoramento e/ou 

de manutenção preventiva, para procedimentos técnicos e serviços, caso esses 

equipamentos sejam utilizados nos serviços objeto do contrato e demandado pela Ordem 

de Serviços.  

XVII. Registrar nos Conselhos Profissionais competentes a Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), quando couver, relativa à execução dos serviços de adequação da 

infraestrutura física e efetuar o recolhimento da respectiva taxa, antes do início das 

atividades técnicas. 

XVIII. Apresentar à CONTRATANTE, antes do início dos serviços, a ART referida no item 

anterior, com o respectivo comprovante de pagamento. 

XIX. A CONTRATADA deverá arcar com os gastos referentes à realização das atividades 

técnicas previstas no Contrato, correspondentes à ART, taxas, emolumentos, copias, fotos 

e quaisquer outras despesas vinculadas ao serviço. 

XX. Comunicar a equipe de fiscalização do contrato, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias uteis, 

quaisquer alterações havidas no contrato social, exemplo: alteração nos sócios, mudança 

de endereço e etc. durante o prazo de vigência do contrato, bem como apresentar os 

documentos comprobatórios da nova situação; 

XXI. Informar em tempo hábil, por escrito, quaisquer motivos que se consubstanciem eventuais 

atrasos, paralisações ou fatos impeditivos que venham impossibilitar a assunção da 

execução dos serviços, conforme contratualmente pactuado, apresentando as devidas 

justificativas a serem apreciadas pela CONTRATANTE. 

XXII. Responder por toda e qualquer despesa relativa a encargos trabalhistas, seguro de 

acidentes, contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e 

referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm 

nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

XXIII. Executar todos os serviços com mão de obra qualificada, devendo a CONTRATADA estar 

ciente das normas técnicas dos vários órgãos normalizadores (Federais, Estaduais e 

Municipais), regulamentadores e fiscalizadores correspondentes às demandas descritas no 

Termo de Referência. 

XXIV. Apresentar à FITE, quando solicitado, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

ao Laboratório para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados 

por meio de crachá́. Substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da FITE. 



XXV. Submeter à aprovação da Contratante o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da 

respectiva capacidade técnica dos Responsáveis Técnicos que, porventura, venham a 

substituir os originalmente indicados. 

XXVI. Cumprir as normas regulamentares sobre medicina e segurança do trabalho. 

XXVII. Responder e corrigir prontamente todos os problemas, vícios, falhas e defeitos percebidos 

na execução dos serviços, bem como refazer ou adequar quaisquer serviços impugnados 

pela FITE, sem qualquer ônus adicional para a Fundação. 

XXVIII. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços, de seus empregados, 

prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, por parte dos seus empregados, sem 

repasse de qualquer ônus a FITE, para que não haja interrupção dos serviços prestados. 

XXIX. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente 

público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança na FITE ou na UEPB, nos 

termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo 

no âmbito da administração pública federal. 

XXX. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

XXXI. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da 

CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o 

caso. 

XXXII. Substituir sempre que exigido, mediante justificativa por parte da FITE, qualquer 

empregado, inclusive o preposto, cuja atuação, qualificação, permanência e/ou 

comportamento seja julgado prejudicial e ou inconveniente à disciplina do serviço. 

XXXIII. Toda a equipe de trabalho deverá estar vinculada formalmente à Credenciada, ou à 

subcontratada, não se admitindo trabalhadores em condições ilegais. 

XXXIV. Equipar toda a equipe de trabalho com ferramentas compatíveis com a tarefa além de 

fardamento, sapatos, capacete e outros equipamentos de segurança quando necessário. 

Sendo todos os funcionários devidamente identificados. 

XXXV. Responsabilizar-se pela eventual destruição ou danificação, por terceiros, dos serviços 

executados, até a aceitação definitiva da mesma, bem como as indenizações que possam 

vir a ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorridos 

em via pública. 

XXXVI. Responsabilizar-se pelas eventuais autorizações públicas para a movimentação dos 

equipamentos e materiais e para realização dos serviços. 

XXXVII. Responsabilizar-se pela execução dos serviços objeto do Contrato, respondendo 

administrativa, civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo 

ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, 

vier a direta ou indiretamente, causar ou provocar à FITE ou a UEPB e a terceiros. 

XXXVIII. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e 

incertos, devendo complementá-lós, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja 

satisfatório para o atendimento ao objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum caso 

fortuito, de força maior ou alterações significativas nas especificações originais dos 

serviços. 



XXXIX. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 

qualquer assunto de interesse da FITE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão 

da execução do objeto deste Termo de Referência, devendo orientar seus empregados nesse 

sentido. 

XL. Não dificultar, nem embaraçar a fiscalização exercida por parte da FITE. 

XLI. Arcar com as despesas decorrentes dos serviços a serem executados, correndo por sua conta 

a utilização de mão de obra, ferramentas, instrumentos e materiais de consumo necessários 

à execução dos mesmos. 

XLII. Permitir ao gestor do contrato, fiscalizar os serviços, objeto do Contrato, que estiverem 

sendo executados sob sua responsabilidade, prestando todos os esclarecimentos solicitados 

e atendendo às reclamações formuladas, podendo o mesmo sustar, recusar, mandar fazer 

ou desfazer qualquer serviço ou fornecimento de material que não esteja de acordo com as 

normas, especificações e técnicas usuais, ou que atentem contra a segurança dos usuários 

ou terceiros. 

XLIII. Executar os serviços conforme especificações, com os recursos necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais; 

XLIV. Executar para a FITE ou NUTES/UEPB serviços no âmbito deste Edital quando 

demandados e de forma prioritária; 

XLV. Realizar a limpeza e organização das instalações e limpeza e lubrificação dos 

equipamentos após o uso; 

XLVI. Relatar toda e qualquer anormalidade técnica e funcional dos equipamentos e instalações 

antes de iniciar o seu uso ou aquelas que surgirem durante o uso. 

§1º O não cumprimento das normas e procedimentos da FITE, falhas na execução dos serviços 

e/ou preenchimento e ausência dos formulários, ausência de assinatura do cliente no controle dos 

serviços prestados e não alimentação nos sistemas operacionais, serão motivos para glosa da FITE 

no Espelho de Serviços Prestados. 

§2º É vedada à CREDENCIADA a negociação do valor dos serviços com o cliente da FITE sem 

concordância da FITE.  

§3º Nos casos do §1º, será concedido prazo de 20 (vinte) dias corridos para apresentação de 

justificativa técnica. Caso seja aceita pela FITE será liberado o pagamento, caso contrário, a glosa 

será mantida e a reincidência pelo descumprimento dessas obrigações poderá ocasionar o 

descredenciamento.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA FITE Constituem obrigações da FITE:  

I. Fornecer todos os formulários previstos no Edital de Credenciamento; 

II. Fornecer material de consumo e equipamentos necessários à execução das atividades, 

quando os serviços forem executados a pedido da FITE, exceto materiais de uso pessoal 

que não sejam inerentes ao procedimento; 

III. Emitir as Autorizações de Procedimento para a execução dos serviços; 

IV. Efetuar pagamento pelos serviços prestados, de acordo com a Cláusula Sétima deste 

instrumento; 



V. auditar, quando necessário, os serviços prestados pela CREDENCIADA.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste contrato é de até 12 (vinte e quatro) meses, considerando a data da 

assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses e o término da vigência 

do edital.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  

Os serviços realizados pela CREDENCIADA serão pagos pela FITE de acordo com as disposições 

do ANEXO VIII.  

Parágrafo único. Caso a FITE revise a citada tabela de preços, não necessariamente reajustando-

a, mas atualizando-a para mais ou menos, deverá comunicar à CREDENCIADA com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias e dar publicidade ao ato.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO 

Para efetivação do pagamento, a CREDENCIADA deverá enviar à FITE, no primeiro dia útil após 

o dia 10 (dez), o Espelho de Serviços Prestados (ANEXO V) relativos aos serviços prestados até 

o dia 10 (dez) do mesmo mês, juntamente com a Autorização de Procedimentos (ANEXO VI), 

quando for o caso, e o Controle de Serviços Prestados (ANEXO VII) ou documento que comprove 

o serviço, conforme item 7.1.2, e nota fiscal para validação e autorização de pagamento, que deve 

vir acompanhada dos comprovantes de recolhimento do ISS e declaração de INSS, conforme 

modelo (ANEXO X), quando houver prestação do serviço de mão de obra que se caracterize de 

acordo com os incisos III do artigo 120, da IN nº 971, de 13/11/2009. Quando a CREDENCIADA 

designar empregados para prestar serviços a FITE, deverá ser apresentada uma cópia da GFIP, 

juntamente com a nota fiscal. Além dos documentos referidos anteriormente, a nota fiscal deve vir 

acompanhada de comprovantes de imunidade tributária, enquadramento pelo simples e declaração 

de optante pelo simples, quando for o caso. Somente após atendimento deste item, é autorizado o 

pagamento.  

O pagamento será realizado nos dias 5, 15 e 25 do mês subsequente ao período de atendimento, 

desde que a nota fiscal seja entregue à unidade contratante na data prevista no parágrafo anterior 

e 15 dias úteis de antecedência a data de pagamento.  

§1º Os pagamentos serão feitos a CREDENCIADA após a FITE ser paga pelo contratante do 

serviço. 

§2º Os pagamentos serão feitos de acordo com a utilização do serviço, não havendo 

obrigatoriedade de pagamento mensal sem prestação do serviço.  

§3º Caso a CREDENCIADA não cumpra os prazos ou condições estabelecidas neste contrato, a 

FITE poderá reter o pagamento até a regularização. 



 

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES  

Em caso de inadimplemento de qualquer obrigação estipulada neste contrato, ficam estabelecidas 

as seguintes penalidades, independente de ordem, podendo ser cumuladas:  

I - Advertência por escrito;  

II - Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da nota fiscal do mês de ocorrência da infração, pelo 

descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste instrumento. Caso não haja faturamento 

no mês em que for cometida a infração, a multa ora estabelecida incidirá sobre a primeira fatura 

subsequente;  

III – Multa de 3% (três por cento) sobre o valor da nota fiscal do mês da ocorrência, pela 

reincidência da falta indicada no inciso anterior e perda da posição no rol de CREDENCIADAS, 

passando a ocupar o último lugar;  

IV – Suspensão temporária do direito de participar em licitações e contratar com a FITE, por um 

período não superior a 02 (dois) anos.  

§1º Sendo necessário recorrer a meios judiciais ou administrativos, responderá a CREDENCIADA 

pelo ressarcimento integral das despesas decorrentes, inclusive honorários advocatícios.  

§2º As multas estabelecidas poderão ser descontadas de eventuais pagamentos devidos à 

CREDENCIADA.  

§3º As multas previstas nesta cláusula não possuem caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá a CREDENCIADA da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas, podendo inclusive ser aplicadas cumulativamente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

A gestão deste Contrato caberá ao responsável da FITE responsável pelo credenciamento, a quem 

competirá a indicação do fiscal.  

§1º O gestor do contrato será o responsável legal para os correspondentes efeitos, especialmente 

em relação ao acompanhamento da efetiva execução do seu objeto.  

§2º O responsável pela fiscalização dos serviços deverá: transmitir à CREDENCIADA as 

determinações que julgar necessárias; ordenar a imediata retirada de suas dependências, de 

empregados ou prestadores de serviço cuja permanência seja inconveniente, ou que venha 

embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por exclusiva conta da CREDENCIADA 

quaisquer ônus decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como qualquer outra que 

tal fato imponha; recusar os serviços ou fornecimento que não tenham sido executados de acordo 

com as condições especificadas neste contrato e; comunicar à CREDENCIADA quaisquer defeitos 

ou irregularidades encontrados na execução dos serviços ou no fornecimento, estabelecendo 

prazos para que os mesmos sejam regularizados. 

 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DENÚNCIA 

O presente Contrato poderá ser rescindido automaticamente por descumprimento dos 

procedimentos do sistema da qualidade, descumprimento de cláusula contratual e/ou infrações 

éticas, conforme os procedimentos previstos em lei e demais cominações previstas neste 

instrumento.  

Parágrafo único. O presente contrato poderá ainda ser denunciado, a qualquer tempo, por qualquer 

das partes, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízos 

dos serviços já iniciados e que de pronto não possam ser concluídos.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

A CREDENCIADA se compromete a não utilizar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão de obra infantil, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos contratos 

firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão 

do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO  

A falta de utilização, pela FITE, de quaisquer direitos ou faculdades que lhe concede este contrato 

não se constituirá novação, nem importará renúncia aos mesmos direitos e faculdades, mas mera 

tolerância para fazê-los prevalecer em qualquer outro momento ou situação.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO  

Fica eleito o Foro da comarca de Campina Grande/PB, como único competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Contrato. Por estarem justas e contratadas, as partes 

firmam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ratificando e 

confirmando todas as cláusulas e condições estabelecidas, para todos os fins e efeitos jurídicos.  

 

Campina Grande,_____ de ________________ de 20____. 

 

 

Nome do(s) representante(s) legal(is) da 

FITE 

Nome do representante legal da 

CREDENCIADA 

(Cargo) da FITE 
(Cargo) da (nome da empresa 

CREDENCIADA) 



ANEXO III 

REGISTRO DE PROFISSIONAIS 

 

UNIDADE:  ÁREA CREDENCIADA:  CREDENCIADA: 

PROFISSIONAL 

AUTORIZADO: 

 

CPF:  REGISTRO PROF./ 

TIPO:  

 

LOCAL 

PRESTAÇÃO 

SERVIÇOS: 

CREDENCIADA 

|FITE |CLIENTE 

 

TIPO DE 

VÍNCULO 

(Sócio, 

empregado, 

terceiro.) 

 

SERVIÇOS / 

PROCEDIMENTOS 

 

      

      

      

      

      

      

 
OBS.: Para cada profissional registrado, anexar curriculum vitae e cópia autenticada da inscrição e anuidade do Conselho. Deverá haver 

comprovação do tipo de vínculo. 

 

 

 

CREDENCIADA: AUTORIZAÇÃO DA FITE 

DATA: ASSINATURA: DATA: ASSINATURA: 

    

 
  



ANEXO IV 

REQUISITOS DOS SERVIÇOS CREDENCIADOS  

 

SERVIÇOS 

(Pessoa 

Jurídica) 

LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

TERMO DE 

REFERÊNCIA 

 

PADRÃO DE 

QUALIDADE E 

OBSERVAÇÕES 

 

NUTES/UEPB CRED. CLIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
  



ANEXO V 

ESPELHO DE SERVIÇOS PRESTADOS 

 

UNIDADE/EMPRESA CLIENTE: 

 
ÁREA:  

 
 
PERÍODO: ___/___/___ a ____/____/___ 

 

CREDENCIADA: 

 
PROFISSIONAL: 

 

 

RESERVADO À CREDENCIADA   

PROCEDIMENTO 

/ SERVIÇO 
QUANT.  

Q 
UND. 

VALOR 

UNIT. (R$)  

VU 

VALOR 

FIXO (R$)  

VF 

VALOR 

TOTAL 

(R$)  

(QxVU)+VF 

 
AJUSTE FITE 

(R$) 

 

VALOR À 

PAGAR (R$) 

 

         

         

         

         

         

         
Und. (Unidades)  T = Trabalhador, P = Procedimentos, H = Hora, PT = Pontos      

 
 

 

CREDENCIADA: AUTORIZAÇÃO DA FITE 

DATA: ASSINATURA: DATA: ASSINATURA: 

    

 
  



ANEXO VI 

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

 

UNIDADE: ÁREA: CREDENCIADA: 

 
AUTORIZAMOS A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS / SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS 

Nº DE 

CADASTRO: 

NOME DO CLIENTE: EMPRESA/PROFISSIONAL: PROCEDIMENTO / SERVIÇO: 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

CREDENCIADA: 

 DATA: ASSINATURA: 

  
 

  

DATA: ASSINATURA: 

  
 

 
  



ANEXO VII 

CONTROLE DE SERVIÇOS PRESTADOS 

 

UNIDADE/EMPRESA CLIENTE: 

 
ÁREA:  

 
PERÍODO: ____/___/____ a 

____/____/____ 

 

CREDENCIADA: 

 
PROFISSIONAL: 

 

 

DATA: NOME DO CLIENTE: EMPRESA: PROCEDIMENTO / SERVIÇO: 
DENTE 

/ÁREA: 

ASSINATURA DO 

CLIENTE / 

RESPONSÁVEL: 

      

      

      

      

      

 
CREDENCIADA: 
 

DATA: ASSINATURA: 

 
 

 

 



ANEXO VIII  

TABELA DE REMUNERAÇÃO POR LOCALIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS E ÁREA 

 
 

Item: Serviço: Descrição Atividades: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A. O valor devido a credenciada pela execução dos serviços no âmbito deste Edital se dará 

com base na equação a seguir: 

 

 

VD = VC – (Rd+BC+DA+IMP) 
 

Onde: 

VD = Valor devido a Credenciada; 

VC = Valor do contrato de prestação de serviços em (R$); 

Rd = Ressarcimento devido (R$) – Equação 4; 

BC= base de cálculo da retribuição (R$) – Equação 5; 

DA = Despesas Administrativas da FITE (10% do valor de VC); 

IMP = Impostos e encargos incididos sobre o serviço realizado. 

 

B. Na execução de serviços para o NUTES/UEPB o valor devido a Credenciada pela 

execução dos serviços no âmbito deste Edital se dará com base na equação a seguir: 

 

 

VD = VS – (IMP) 
 

Onde: 

VD = Valor Devido a Credenciada; 

VS = Valor dos serviços em (R$); 

IMP = Impostos e encargos incididos sobre o serviço realizado. 

 

 

 



ATENÇÃO: 

 

• Os valores dos serviços para o NUTES/UEPB ou para a FITE serão determinados com 

base em valores de mercado. 

• As Credenciadas deverão apresentar propostas para a execução dos serviços com base 

nos valores de mercado; 

• Será contratada a Credenciada que apresentar menor valor para a execução do serviço. 

 

 

 

C. Do Ressarcimento e Retribuição a Universidade: 

O valor do ressarcimento devido é obtido a partir da somatória dos ressarcimentos calculados pela 

área utilizada do NUTES/UEPB, pela depreciação dos equipamentos, pela área utilizada pelo 

equipamento, subtraída do investimento na Universidade. 

I. O ressarcimento calculado pela área utilizada da UEPB é obtido pela Equação [1], onde: 

Equação [1]: 

𝑅𝑎𝑢 =
𝜃. 𝐴𝑈. 𝐻𝑈. 𝑇𝑈

160
 

 

Onde: 

Rau = Ressarcimento calculado pela área utilizada (R$); 

 = Valor do ressarcimento mensal por m2 (R$/mês.m2) - definido anualmente em R$ 11,49 

(correção anual pelo IGPM); 

AU = Área da UEPB utilizada para a ação de extensão (m2); 

HU = Total de horas de utilização da área por mês (h/mês); 

TU = Tempo de utilização da área (em meses). 

 

II. O ressarcimento calculado pela depreciação do equipamento é obtido pela Equação [2], onde: 

Equação [2]: 

𝑅𝑑𝑒 =
𝐶𝐴𝐸

𝑉𝑈𝐸. 12.160
 

Rde = Ressarcimento calculado pela depreciação do equipamento (R$/h); 

CAE = Custo de aquisição do equipamento (R$); 

VUE = Vida útil estimada do equipamento (anos). 

 



 

III. O ressarcimento calculado pelo uso da área do equipamento é obtido pela Equação [3], onde: 

Equação [3]: 

𝑅𝑎𝑒 =
𝐴𝑂𝐸. 𝜃 

160
 

Rae = Ressarcimento calculado pelo uso da área do equipamento (R$/h); 

AOE = Área da UEPB ocupada pelo equipamento (m2); 

 = Valor do ressarcimento mensal por m2 (R$/mês.m2) - definido anualmente em R$ 11,49 

(correção anual pelo IGPM); 

 

IV. Os equipamentos eventualmente adquiridos pela credenciada e doados a UEPB, terão seus 

valores de custo deduzidos integralmente do valor a ser ressarcido à UEPB. 

V. Os custos eventuais com obras civis a serem construídas em áreas pertencentes à UEPB com 

recursos da CREDENCIADA, e com finalidade de atender as demandas do Laboratório, terão seus 

valores deduzidos integralmente do valor a ser ressarcido à UEPB. 

VI. O montante de recursos eventualmente a ser despendido com bolsas regulamentadas pela 

UEPB a serem concedidas, com recursos do projeto, a alunos regulares de graduação e pós-

graduação, serão deduzidos integralmente do valor a ser ressarcido para a UEPB. 

VII. Os recursos eventualmente aplicados pela CREDENCIADA com o objetivo de manter o 

laboratório, terão seus valores deduzidos integralmente do valor a ser ressarcido para a UEPB. 

VIII. A soma dos valores previstos nos parágrafos IV a VII será considerado investimento na 

Universidade. 

IX. O cálculo final do ressarcimento devido é dado pela Equação [4], onde: 

Equação [4]: 

𝑅𝑑 =  ((𝐶𝑓𝑖 + 𝐶𝑚𝑒 + 𝑅𝑑𝑒 + 𝑅𝑎𝑒). 𝑇𝑢𝑒) + 𝑅𝑎𝑢 − 𝐼𝑈 

 

Rd = Ressarcimento devido (R$); 

Cfi = Custo de ferramental e insumos (R$/h); 

Cme = Custo de manutenção do equipamento (R$/h); 

Rde = Ressarcimento calculado pela depreciação do equipamento (R$/h); 

Rae = Ressarcimento calculado pelo uso da área do equipamento (R$/h); 

Tue = Tempo de utilização do equipamento (horas); 

Rau = Ressarcimento calculado pela área utilizada (R$); 

IU = Investimento na Universidade (R$). 



X. Quando o investimento na Universidade (soma dos valores previstos nos itens IV a VII) 

resultarem maior que o valor a ser ressarcido para a UEPB, esta diferença gera créditos futuros 

para outros projetos que tenham o mesmo financiador. 

XI. Sobre as atividades a serem executadas nas situações em que o instrumento jurídico que regre 

a ação for um contrato com instituições privadas com fins lucrativos, deve-se prever a 

incorporação à conta de recursos próprios da Universidade de uma parcela a título de retribuição. 

XII. Adota-se a base de cálculo da seguinte forma: 

Equação [5]: 

BC = T - (Rda + Imp + InvUniv + Ressarcimento Devido) 

Onde: 

BC= base de cálculo da retribuição; 

T = valor total do contrato do serviço prestado pela CREDENCIADA; 

Rda = Restituição de despesa administrativa paga a FITE (10% do valor do contrato); 

Imp = impostos relativos a emissão de Nota Fiscal (quando houver); 

InvUniv = Investimento na Universidade (soma dos valores previstos nos itens IV a VII); 

Ressarcimento Devido = Valor efetivamente pago de ressarcimento à UEPB. 

XIII. É adotado o valor de 10% (dez por cento) da base de cálculo como retribuição. 

 
  



ANEXO IX 

RELAÇÃO DE ENDEREÇOS E TELEFONES 

 

 

Endereço: Rua Baraúnas, 351, Bairro Universitário, Campina Grande-PB, CEP: 58429-500 

Telefone: (83) 3315-3336 

 

 

  



ANEXO X 

INSS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Campina Grande, ______ de _________________ de 20____. 

 

 

 

Declaro para os devidos fins que atuei como prestador de serviços 

________________________________________________________________, concernente (1) 

À________________________________________________________, na condição do titular da 

(2) empresa ____________________________________________________________________ 

(3) e atendido ao artigo 120, inciso III da Instrução Normativa RFB n.º 971 de 13.11.2009, que 

prevê a dispensa da retenção quando a contratação envolver somente serviços profissionais 

relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de 

treinamento e ensino definidos no inciso X do art. 118, desde que prestados pessoalmente pelos 

sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.  

 

Atenciosamente, 

 

(4) Nome:  
 

(5) CPF: (6) RG/Órgão Emissor: 
 

(7) Assinatura 

 
 

 

Legenda: 

(1) Empresa local da prestação de Serviços, (2) Atividade desenvolvida, (3) Nome da empresa prestadora de 

serviços, (4) Nome do sócio prestador do serviço, (5) Número do CPF, (6) Número do registro geral e (7) 

Assinatura do Sócio prestador do serviço. 

 

  



ANEXO XI 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

A Fundação Instituto de Tecnologias Estratégicas (FITE), visando a independência e a 

objetividade na prestação de seus serviços e garantir que estes estejam livres de conflitos de 

interesses, assegurando o sigilo das informações obtidas durante a sua execução, informa que fica 

vedado aos Consultores, Credenciados e/ou prestadores de serviço, aceitar incentivos com a 

finalidade de ajudar, favorecer, retardar ou atrapalhar as relações mantidas entre a FITE e seus 

clientes, terem qualquer conflito de interesse ou interesse financeiro dentro da organização que 

está sendo atendida, ou ainda, ter sido ex-funcionário da mesma.  

É responsabilidade dos Consultores, Credenciados e/ou prestadores de serviço da FITE 

manter sigilo em relação a toda e qualquer informação inerente aos produtos e serviços 

desenvolvidos e comercializados pela FITE, ficando vedada sua divulgação sem prévia 

autorização deste. O descumprimento das normas constantes deste Termo ensejará a adoção de 

medidas judiciais visando a responsabilização do agente infrator, tanto civil quanto penalmente.  

 

Declaração:  

Ciente dos termos constantes do presente instrumento, os aceito em sua totalidade, 

comprometendo-me a tratar como estritamente confidencial toda e qualquer documentação 

e informação fornecida pela FITE - na forma oral, escrita ou eletrônica - ou por qualquer 

dos seus clientes, assegurando que não copiarei nem divulgarei documento ou informação a 

terceiros sem prévia e expressa autorização por escrito da FITE ou de seu cliente. 

Comprometo-me ainda a relatar à gerência da FITE, todas as situações que porventura 

descumpram as normas estabelecidas neste instrumento.  

 

Empresa:  

CNPJ: 

Nome: 

CPF: 

RG/Órgão Expedidor: 

Assinatura: 

Data: 

 

  



ANEXO XII 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DOS EQUIPAMENTOS 

 

Informo que estou ciente da necessidade da utilização adequada dos equipamentos da FITE 

ou do NUTES/UEPB, dentro e fora de suas instalações, assumindo inteira responsabilidade pelos 

danos, perda ou desaparecimento dos mesmos, desde que estejam sob minha guarda. No caso de 

danos, responderei por aqueles que caracterizem mau uso ou descuido do bem; nos casos em que 

haja necessidade de utilização de equipamentos da FITE ou do NUTES/UEPB dentro das empresas 

clientes, declaro que imediatamente após a execução dos serviços o mesmo será devolvido e estou 

ciente da necessidade de ressarcir a empresa pelo prejuízo causado, em quaisquer dos casos, além 

de outras sanções previstas em contrato. 

 

Empresa:  

CNPJ: 

Nome: 

CPF: 

RG/Órgão Expedidor: 

Assinatura: 

Data: 

  



ANEXO XIII 

CHECK LIST: VISITA DE INSPEÇÃO TÉCNICA OU AUDITORIA DE SEGUNDA 

PARTE (QUANDO APLICÁVEL) 

 

Empresa:  

Representante:  

Data:  

Hora:  

Responsáveis (empresa):  

Visitador(es):  

 

1. Itens a serem observados:  

Acesso;  

Localização;  

Acomodações (conforto, mobiliário);  

Condições de Iluminação;  

Condição de ventilação;  

Condições de higiene e biossegurança das instalações;  

Equipamentos (conservação, periodicidade de calibração e manutenção);  

Atendimento das recepções e geral (presteza, cordialidade, clareza, agilidade, organização); 

Atendimento técnico (presteza, cordialidade, clareza, agilidade, qualidade); 

Alvará da vigilância;  

Sistema de qualidade atuante:  

 

2. Administrativo  

2.1. Processo de entrega de exames (prazo, forma de envio, monitoramento de faltosos, vias de 

exame);  

 

3. Observações gerais. 

  



ANEXO XIV 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO DOSSIÊ DE CREDENCIAMENTO 

 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO DOSSIÊ DE CREDENCIAMENTO 

Empresa: 
 

No: 

Área de Interesse: 
 

Responsável: 
 

E-mail: Telefone: 

Recebido por: 
 

Data: 
 

Assinatura: 

 

 

 


