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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública COMUNICADO I referente ao 

edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

 

A Comissão de Licitação vem por meio desta solicitar o envio de amostras, a empresa arrematante do Lote 

Único, conforme disposto no item 16 ANEXO II do edital 2.0388/2020: 

 

“16. Amostras OU POC (Prova de Conceito) 

Após a empresa ser declarada como arrematante, poderá a Comissão de Licitação do 

Sesi/Senai solicitar o envio de amostra(s) do(s) produto(s), e estas amostras deverão ser 

apresentadas em até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desclassificação. 

• A solicitação de Amostras se dará mediante publicação de Comunicado no site Sesi/Senai 

convocando o proponente arrematante para sua apresentação conforme prazo descrito 

acima. 

Deverá ser encaminhado junto as amostras diante da solicitação: 

1.1 Laudo emitido pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) ou por outro laboratório 

acreditado pelo CGCRE / INMETRO (Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro) 

conforme NBR ISSO/IEC 17025, para os itens 1, 2, 3, 4 e 5. O laudo deverá demonstrar o 

atendimento à ABNT conforme descrição do item, com a classificação classe 1, de acordo 

com as exigências previstas no Edital. 

1.2 O laudo deverá ser expedido, com antecedência máxima de 90 (noventa) dias corridos 

da data de apresentação, incluído o dia da emissão. 

1.3 Exigência Ministério da Saúde/ANVISA para Sabonete: 

(Conforme ESCLARECIMENTO I, publicado no portal de licitação do Sistema FIEP, no 

dia 07/01/2021, onde se lê: para sabonete; leia-se: PARA OS PRODUTOS 

CLASSIFICADOS COMO SANEANTES E COSMÉTICOS.) 

a) Notificação ou Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA; 

b) Autorização de Funcionamento da Empresa – AFE (Caso o licitante seja distribuidor, 

apresentar AFE/ANVISA como distribuidor). Exceto para o caso de Varejista, em que está 

dispensado de apresentação deste documento; 

c) Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico – FISPQ, de acordo com NBR 

14.725. 

• Após apresentação do material solicitado, o mesmo será encaminhado a Unidade Técnica 

Demandante para análise, verificando-se os seguintes critérios: 

a) Qualidade; 

b) Conformidade com Edital;” 
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Para que seja possível verificação dos itens e possibilite a capacidade de análise da área técnica, 

solicitamos: 

 

• Envio de no mínimo 1(uma) quantidade de cada item, assim como 1(um) dispenser de 

cada; 

• Documentação citada no item 16 ANEXO II, do edital; 

 

Obs.: Os itens devem ser entregues acompanhados de protocolo de entrega (duas vias); contendo a 

quantidade, marca e descrição dos itens. 

 

O prazo para entrega das amostras acima citadas se encerra em 25/01/2021 (segunda-feira) as 18:00hs, 

sob pena de desclassificação. 

 

Encaminhar as amostras a SEDE do Sistema FIEP: AV. CANDIDO DE ABREU Nº 200, CENTRO CIVICO 

– CURITIBA – PR – CEP: 80.530-902 – período da manhã das 09:00 às 11:00 ou tarde, das 14:00 às 

16:00, a/c de Islaine Blumenthal.  

 
 

 

 

Curitiba, 19 de janeiro de 2021. 

 
Atenciosamente, 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SISTEMA FIEP 
 


