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ATA ADMINISTRATIVA

 

PROCESSO: 13623.104090/2021-64 (SM004184/2021)

SOLICITANTE: SINDESV/PE

CONVIDADOS: CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA e TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA

 

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2021, às 09h, por meio do Aplica�vo Jitsi Meet, teve início da reunião
de Mediação com a par�cipação da Mediadora Millene Dinara Pereira Silva e das seguintes pessoas: José
Inácio Cassiano de Souza (Presidente do SINDESV/PE), Cláudio Manoel Urbano Ventura (dirigente sindical
do SINDESV/PE), Elaine Cris�na da Silva (advogada do SINDESV/PE), Hélio Lima Nogueira
(representando CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA), Fernando Antônio Benevides Ferrer
(advogado da CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA), Edson dos Santos Silva
(representando CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA), Danielly Braga (representando TKS
SEGURANCA PRIVADA LTDA) e Emmanuel Bezerra Correia (advogado da TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA).
Par�ciparam também mais dirigente sindicais e trabalhadores. Com a palavra, a Sra. Elaine Cris�na,
representando SINDESV/PE, informou que não recebeu a listagem com os nomes dos trabalhadores.
Durante a reunião, o Sr. Fernando Ferrer, representando a empresa CORPVS, enviou para o e-mail da
Mediadora listagem com os nomes e telefones dos trabalhadores. A listagem foi encaminhada pela
Mediadora para o Sindicato e para a empresa TKS. Com a palavra, o Presidente do SINDESV/PE solicitou que
a empresa TKS dê garan�a de emprego aos trabalhadores que serão contratados. Sugeriu que a garan�a
seja de 12 meses e que demissões nesse período sejam apenas por justa causa. Informou que o Sindicato
teve conhecimento de que a empresa TKS está realizando treinamento com profissionais que não estão
vinculados a esse contrato. Com relação à proposta de acordo para pagamento de verbas rescisórias,
apresentada pela empresa CORPVS, registrou que os vigilantes não são obrigado a acordar e que apenas os
que quiserem par�ciparão do acordo. Indagou a respeito de reciclagens e qual o período limite de
proximidade do vencimento da reciclagem seria considerado para contratação pela empresa TKS. Com a
palavra, o Sr. Emmanuel Correia, representando a empresa TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, informou que
teve início o processo de seleção e que a prioridade está sendo dada aos profissionais que afirmam ser
empregados da empresa CORPVS e estarem vinculados a esse contrato específico. Informou que haverá
análise caso a caso e que ocorrerá confirmação do vínculo dos vigilantes com a empresa CORPVS, pois
ainda aguardava a listagem com os nomes. Com relação ao pedido de estabilidade, esclareceu que não
será possível. Registrou que a empresa TKS cumprirá a CCT e que tem o compromisso de tentar aproveitar o
máximo de vigilantes que serão demi�dos da empresa CORPVS. Esclareceu que serão contratados os
trabalhadores que atenderem aos requisitos do processo de seleção, conforme dispõe a CCT. Afirmou que o
contrato com a tomadora de serviços não é regido pela Lei de Licitações, pois não é uma licitação pública.
Com relação às reciclagens, esclareceu que não tem informação no momento, pois recebeu a listagem
nesta oportunidade e ainda não foram entrevistados os vigilantes. Após indagações do Sindicato, teve a
palavra a Sra. Danielly Braga, representando SEGURANCA PRIVADA LTDA, e informou que ainda está sendo
realizado o levantamento dos postos, razão pela qual não há um número exato no momento. Ainda
respondendo a indagação do Sindicato, informou que a empresa TKS fará contato telefônico com os
vigilantes constantes na relação recebida. Com a palavra, o Sr. Edson Santos, representando CORPVS -
CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA, informou que embora não seja uma obrigação prevista em
CCT, a empresa realizará as reciclagens dos vigilantes cujo prazo de reciclagem se encerrará nos meses de
janeiro/2022 e fevereiro/2022. Afirmou que são 07 trabalhadores em janeiro/2022 e 20 em fevereiro/2022.



28/12/2021 14:07 SEI/ME - 21350243 - Anexo

https://sei.economia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24003758&infra_sistema… 2/2

Com a palavra, o Sr. Fernando Ferrer, representando CORPVS - CORPO DE VIGILANTES PARTICULARES LTDA,
solicitou que o Sindicato leve a proposta da empresa para apreciação dos trabalhadores, com brevidade.
Esclareceu que a primeira parcela do acordo será paga na homologação e que a segunda parcela será paga
em 30 dias. O Presidente do SINDESV/PE solicitou registro de que farão parte do acordo os vigilantes que
concordarem e os que forem contratados pela empresa TKS. Não exis�ndo disponibilidade em pauta de
mediação, os representante do SINDESV/PE e da empresa CORPVS concordaram em se reunir até o dia
10/01/2022. 
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